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TR Al ASC<23 AUGUST, 

sărbătoarea națională a poporului român!
a\\\v

I
Proletari din toata firile, vntți-ot |

_,Revoluția din 23 August 1944 a reprezentat un 
oct de voință al întregii națiuni române, o stră
lucita afirmare a hotârîrii forțelor patriotice națio
nale de a înlătura definitiv dominația străină, de 
a apăra independența ți integritatea patriei, de a| c ____ ...... v ...... .... . .

$ asigura eliberarea deplină a întregului teritoriu al 
României ți trecerea la făurirea noii orînduîri 
sociale, in care poporul sâ fie pe deplin stăpîn 

| pe destinele sale*.
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RECEPȚIE OFERITĂ DE C.C. AL P.C.R., 
CONSILIUL DE STAT Șl GUVERNUL 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST

Tovarășul Nicoiae Ceauțescu, 
secretai general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu au parti
cipat, marți, la recepția ofe
rită de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat fi Guver
nul Republicii Socialiste 
România, la Palatul din Piața 
Victoriei, eu prilejul celei 
de-o 45-a aniversări a re
voluției de eliberare socială 
fi națională, antifascistă șl 
antilmperialistă din România.

La recepție a* luat parte 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politie Exa- 
cutiv al C.C. al P.CJE. se
cretari al Comitetului Cen
tral al partidului, membri al 
CXL al PCJt, ai Consiliului 
de Stat șl a! guvernului, 
membri de partid eu stagiu 
ta Ilegalitate, participant! ta 
revoluția de eliberare socia
lă șl națională, antifascistă 
51 antilmperialistă din august 
1944, veterani a! războiului 
antihitlerist, conducători ai 
organizațiilor de masă fi ob
ștești, generali, eroi ai muncii 
socialiste, eroi ai noii revo
luții agrare, oameni de ști
ință, artă fl cultură, gefl ai 
cultelor, ziariști.

Au fost prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acredi
tați ia București, atașați 
militari, precum fi oaspeți 
de peste hotare.

Participanții au adresat 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
fl tovarășei Elena Ceaușescu, 
cu prilejul marii noastre 
sărbători naționale, cele mal 
calde felicitări, Împreună eu 
urări de eănătate, do viață 
lungă, nesecată putere do 
muncă pentru a conduce 
țara, partidul ți poporul pe 
dramul luminos al 
mului fl comunismului.

De asemenea, șefii miria- 
nflor diplomatice șl oaspeții 
de peste hotare au adresat 
felicitări eu ocazia celei de-a 
4ă-a aniversări a sDd do 
23 August.

Desfășurată ta ambianța 
sărbătorească ta eare po
porul român tși cinstește 
Ziua Națională — ce* mai 
importantă si a istoriei salo 
— recepția de la Palatul din 
Piața Victoriei a fost pătrun
să de aceeași emoționantă 
trăire a sentimentelor ce tn- 
suflețese tn aceste zile pe 
toți cel ce muncesc, la orașe 
și sate, pentru dezvoltarea 
multilaterală a României, 
pentru înaintarea fermă a 
patriei pe calea socialismului 
fl comunismului.

DACIADA. MAREA COMPETIȚIE SPORTIVĂ NAȚIONALĂ. 

EVB DE SĂNĂTATE. Y160AS 9 FRUMUSEȚE
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CONDUCĂTORULCINSTIM
Tu, Românie, Patrie-Luminâ, 
Visare-nmiresmatâ ți seninâ, 
Scăldată-n doine ți-n argint de rouă, , 
Renaști vitejii intr-o Era Nouă.

Cînd demni rostim slâvitu-ți nume, 
Transmis dinspre strămoși ți tați ți muma, 
Ce te-au sfințit cu singe ți ca lacrimi, 
Cinstim Eroii ca-n străbuna datini.

In Nicoiae Ceaușescu, Omul Drag, 
Partidului slăvim Conducătorul, 
Ce-a dat nou chip acestui scump meleag^ 
Suind pe culmi de glorii Tricolorul.

IR1MIE STRĂUȚ

ȚARA IN EPOCA
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MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE
Tara Întreagă îmbracă astăzi straie de 

sărbătoare pentru a 
scumpă dintre datele

tituri, eu multiple și profunde semnifica ții 
ta devenirea țării, l-a constituit, ta 1965, 
cri de al IX-lea Congres al partidului, care, 
dlnd glas voinței unanime a comuniștilor, 
a Întregii națiuni, a ales ta Înalta funcție 
de secretar general pe eri mai Iubit ți 
devotat fiu al poporului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. înflăcărat patriot ți re
voluționar, militant consecvent pentru În
făptuirea celor mal Înalte aspirații ți cu
tezătoare idealuri ale națiunii, pentru trium
ful socialismului ți comunismului. Această 
inspirată fi logică opțiune avea să deschidă 
un nou ev tn istoria României, perioada 
cea aud fertilă din tntreaga existentă a 
poporului nostra, pe eare noi toți am de
finit-o, cu recunoștință și justificată mindrie 
patriotică, .EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU-, 
fa semn de aleasă cinstire șl Înaltă prețuire 
pentru ctitorul ri. Congresul al IX-lea a 
Înlăturat tipare Învechite, concepții dogma
tics conservatoare, anchllozante. descătu- 
șînd energiile creatoare ele poporului, eare 
a făcu» proba marilor oale virtuți ft capa
cități constructiv* pete opere menita sâ 
dăinuie de-a pururi. rWlctod România pe 
culmi aebănuite de progres șt civilizație.

La eea de a 45-a aniversare a Eliberări 
M mlndrtm eu Înfăptuirile acestui are de 
timp glorios, eu Industria noastră modernă, 
ta măsuri să stăpfoeaseă tehnica mondială 
de rirf rt aâ producă de U5 de ari mai 
mult derit ta IMS: eu agricultura noastră 
socialistă care străbate un viguros țl taflo- 
ritnr traseu spre modernizare, sub Impulsul 
noH revoluții agrare, ți stabilește Înalte per
formanțe productive, echlvalfnd cu de 10 ori 
producția anulai IMS I eu a știință, uu te- 
vățămint șt o culturi te plin avtnt, tnscrise 
ferm țl dinamic te sfera Înnoirilor. sub 
directa conducere a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. proeminentă 
personalitate a vieții politice ti științifice 
românești, savant di» renume mondtal.

cinsti eea mai 
istoriei - sale 

milenare, cri mai măreț act al devenirii 
neamului, piatră de hotar Intre două epoci 
— Ziua de 23 August 1944, aniversarea a 
43 de ani de la revoluția de eliberare socială 
șl națională, antifascistă și antilmperialistă. 
Eveniment memorabil, actul de la 23 August 
a însemnat un capitol luminos In epopeea 
luptei revoluționare a maselor, a tutun» 
forțelor progresiste conduse de partidul co
muniștilor Împotriva războiului și fascismu
lui, • dominației imperialiste, pentru Îm
plinirea aspirațiilor legitime de dreptate 
socială și libertate națională ale poporului, 
da edificare a noii orînduîri pe pămintul 
românesc, .tn existența milenară a poporului 
nostru, revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă șl antilmperialistă de 
la 23 August 1944 reprezintă, s-ar putea 
spune,. cel mai important eveniment, deschl- 
zlnd pentru prima oară calea unei adevă
rate libertăți și independențe, a trecerii pu
terii ta mîinile poporului, care a asigurat 
Înfăptuire». sub conducerea Partidului Co
munist Român, a năzuințelor întregii națiuni, 
făurirea celei mal drepte orînduîri — orîn- 
duirea socialistă pe pămintul patriei noa- 
tro-, arăta tovarășul Nicoiae Ceaușescu te 
euvîntarea la Adunare* solemnă din Ca
pitală. Ia amplul proces revoluționar de
clanșat de acest moment crucial sa Înscrie 
o suită de alte evenimente hotărâtoare pentru 
destinul socialist ai țării : Instaurarea pri
mului guvern revolutfonar-democratie, ta 4 
martie 1945. marclnd preluarea puterii la 
stat de către frontul torțelor progresiste 
conduse de partidul comunist, abolirea mo
narhiei și proclamarea Republicii ta 30 de
cembrie 1947, făurirea partidului revoluționar 
unic al clasei muncitoare, acte de majori 
importanță pentru trecerea la Înfăptuirea 
obiectivelor construcției socialiste.

Pe firul transformărilor revoluționare, al 
edificării noii societăți. un moment ds co-
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SPORTIVII SE PREZINTĂ LA MAREA SAROATOARI 

a W BILANȚ BOGAT in succese di prestigii
«MML 4-ta

Fotbal: OBLIGATDLE CAMPIONATUL®

li aceasta numi t un mi exakk
•*»
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(Urmare din pag. i)

Ne mîndrim cu impresionante ctitorii 
in toate sectoarele vieții materiale șl 
spirituale, cu grandioase opere reali
zate cu poporul și pentru popor. De ia 
marile hidrocentrale de pe Dunăre și 
de pe rîurile țării la tainice.e și mo
dernele cetăți ale industriei, de la 
„magistralele albastre* la magistralele 
metroului bucureștean șl la Transfăga- 
răsan, de ta noua și splendida matcă 
a Dîmboviței la noile și superbele edi
ficii edilitare ale Capitalei sau la cele 
care dau atîta frumusețe tuturor așe
zărilor patriei, totul vorbește clar șl 
convingător despre înfăptuirile acestei 
epoci glorioase, despre contribuția de
cisivă, de inestimabilă valoare pe care 
ilustrul conducător al partidului și ai 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
neîntrecut strateg și gînditor vizionar, 
Erou între eroii neamului, strălucită 
personalitate a contemporaneității, și-a 
adus-o și și-o aduce, cu jillaitor patos 
revoluționar si înalt spirit patriotic, la 
jalonarea drumului mereu ascendent al 
României socialiste spre culmi tot mai 
înalte de progres. civilizație ei bună
stare. în deplină independență și suve
ranitate. Un drum care se oglindește 
limpede și stimulator ta documentele 
Plenarei din iunie a CC. al P C.R. — 
proiectul Programului-Directivă și Tezele 
pentru Congresul ai XlV-lea al parti
dului —. documente prefigurind dezvol
tarea economico-socială a patriei în 
cincinalul 1991—1995 și ta perspectivă 
pînă în anul 2010. Dînd o înaltă pre
țuire vastei șl neobositei activități a 
conducătorului partidului și statului.

Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a 
hotărit — iar comuniștii, întreaga na
țiune și-au exprimat entuziasta lor ade
ziune — ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales, la Congresul al XlV-lea 
din noiembrie, ta suprema funcție de 
secretar general al partidului, acest act 
politic fundamental reprezentînd garan
ția sigură a continuării neabătute .a 
înfăptuirilor revoluționare pe calea con
struirii societății socialiste și comuniste.

La cea de a 45-a aniversare a Elibe
rării, educația fizică și sportul din țara 
noastră se prezintă cm remarcabile rea
lizări. Și in acest caz se poate vorbi 
de o adevărată cotitură conceptuală și 
organizatorică deschisă de Congresul al 
IX-lea al partidului, educația fizică și 
sportul devenind, prin lege, activități 
de interes național și avfnd ca obiectiv 
fundamental cuprinderea întregului ti
neret și întărirea stări! de sănătate a- 
poporului nostru, creșterea vigorii și 
capacităților creatoare ale tuturor cetă
țenilor patriei. O dezvoltare fără pre
cedent a cunoscut sportul de masă, care 
a cuprins treptat peste o treime din 
populația țării, un moment de vîrf re- 
prezenttadu-1 apariția, din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a compe
tiției sportive naționale „Daciada*, în
trecere de amploare, adevărată olimpia
dă a sportului românesc, care oferă ti
neretului patriei un generos cadru edu- 
cativ-formativ, un nesecat izvor de să
nătate și. totodată, de talen*e necesare 
sportului de înaltă performanță.

în această emulatîvă și efervescentă 
activitate, beneficiind de sprijinul con
stant al partidului și statului, personal

al tovarășului Nicolae Ceaușescu, miș
carea noastră sportivă a realizat bilan
țuri impresionante, atît in domeniul ba
zei materiale a sportului — care înre
gistrează peste 16 000 de arene, de la cele 5 
simple pînă la aoelea cu un grad inalt de § 
complexitate —, în cuprinderea ma- § eolnr Înv*cri Ha ci wîcctnîla rirno-

I
selor largi de tineri și vîrstnici la prac
ticarea exercițiului fizic — peste 8,5 mi
lioane de participant! la Daciadă —, 
cit și ta afirmarea performerilor români 
ta marile competiții internaționale, la 
Jocurile Olimpice, campionatele mon
diale și europene, la alte întreceri de 
amploare. în acest context. e-de de subli
niat prestigiul deosebit pe care România 
socialistă și l-a creat și pe plan sportiv 
ta „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Marile succese obținute ta activitatea 
sportivă de masă și de performanță Iși 
află argumentul esențial — fapt subli
niat cu pregnanță ta Mesajul adresat 
recent de secretarul general al parti
dului Conferinței pe țară a mișcării 
sportive din iulie a.c. — ta condițiile 
deosebite asigurate de partidul si sta
tul nostru dezvoltării permanente a 
acestui domeniu. Iată de ce la marea 
noastră sărbătoare națională, tineretul 
țării, toți practicanții exercițiului fizic 
și sportului iși exprimă adînca lor 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru grija constantă 
ce le-o arată. Și se angajează să-și 
sporească eforturile ta realizarea unei 
pregătiri multilaterale pentru muncă și 
viață, precum și a unor performanțe 
internaționale demne de înaltul presti
giu de care România socialistă se bucură 
astăzi ta lume.
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COMPETIȚII SUB
continuat suita de acțiuni și întreceri sportive

□sarea sărbătoare națională a 
cîteva din relatările corespondenților 

referitoare la aceste competiții omagiale.

In țară a 
dedicate Zilei de 23 August, 
poporului român. Iată 
noștri

PRAHOVA. Asociațiile spor
tive din reședința județului, 
ca și cele de pe întreg cu
prinsul prahovean, au inițiat 
numeroase concursuri, pe dis
cipline, consacrate Zilei de 23 
August. Astfel, A. S. Prahova, 
a Întreprinderii „1 Mai" din 
Ploiești, a angrenat în pasio
nante Întreceri peste 6 000 de 
lucrători, reprezentînd 21 de 
«ecții și servicii din cunoscu
ta citadelă muncitorească. Pe

O „repriză** cu supergreul Ion Grigoraș:

AȘTEPTĂM CU ÎNCREDERE 
„MONDIALELE" DE LUPTE

l>a recent disputatele Cam
pionate Naționale de greco-ro- 
mane, supergreul dinamovist 
leu Grigoraș a intrat din nou 
in posesia titlului la categoria 
Ido gg. A jasea «a vicione 
consecutiva in Întrecerile in
terne, ța numai 2ă de am Gri
goraș devenind, din acest punct 
<re veueie. „uecanui- lupta uri
lor in activitate.

— Să tie mai greu de detro
na. campionii categoriilor 
ttia.1'1 £

— Așa s-ar părea, dovadă că 
recordul absolut in materie ii 
deține un .greu“, actualul 
meu antrenor de club. Nlcolae 
Mar tm eseu, neînvins in (ară 
IU am consecutivi După ce 
mai înainte Francisc Cocoș a- 
dunase, mi se pare, nouă ti
tluri, iar după nea Martines- 
cu apăruse actualul meu an
trenor de la lot. Victor Dolip- 
schi, sl el aureolat de opt vie- 
v ---- . e»e interne.

— Și lista ar putea fi între
gită: Vasiie Pușcașu Ga libe
re: a devenit de 12 ori cam
pion al eategoriei IM kg, Va- 
sile Andrei — de U ori la ace
eași categorie, dar a greeo-ro- 
manelor...

— Exact. Deci s-ar pâr ea că 
e vorba de o regulă. Si. intr-a
devăr. la categoriile mari apar 
mult mal greu luptătorii de 
reală valoare șl tocmai de 
aceea, dnd apar stat foarte 
greu de depășit ani ta șir.

— l-ai urmat la .șefie" tai 
Victor Dolipschi; v-ațî întîlnit 
vreodată in meci direct?

— Nu. Dinsul s-a lăsat înda
tă după ee a cucerit medalia 
de bronz la Los Angeles. N-a 
mal concurat la .naționale*, 
iar eu an» devenit pentru pri
ma dată campion ta acel an.

— După ee mal fnseseși de 
două cri campion al juniorilor, 
nu ?

Pag. a 2-a/ Sportul 

primele locuri s-au situat: 
secția Montaj-general la hand
bal masculin și Utilaj-complex 
la handbal feminin, secția 
Mecanoenergetic la volei mas
culin și seeția Mecanică 2 la 
volei feminin, secția Mecanică 
8 la tenis (echipe mixte), sec
ția Mecanică 2 la tenis de 
masă (echipe mixte), șah (e- 
chipe mixte) și atletism. în 
curs de finalizare este și com
petiția de fotbal, la care iau

— In 1982 și 1983. Luptînd 
initial la 87, apoi la 90 kg, ta 
fine la 100. Am trecut la lupte 
după ce jucasem doi ani hand
bal. dar mi-am zis că la lupte 
voi deveni mult mai rapid un 
.solid-. Aveam multă forță, 
stat copil de la tară, muncit 
de mic, dar eram slab ca un 

■ tir. Și voiam să arăt și eu ca 
lumea, nu să... rida fetele de 
mine.

— S-a intimplat. se mai ta- 
tîmplă să rida?

— Asta mă interesa pe a- 
tunci. nu și acum. In prezent 
singurul lucru important este 
să nu rida cineva de mine 
după ce am coborit de pe sal
tea.

— Cu un titlu mondial de 
juniori in 1983, eu un titlu de 
yicecampion mondial al senio
rilor in 1985. cu alte uumeroase 
victorii Internationale, nu prea 
ar fi motive.

— Toate aoestea au fost, iar 
ce a fost se uită repede. Tre
buie să-ți reconfirmi mereu 
cota. De aceea, singurul gînd 
îl constituie apropiatele cam
pionate ale lumii din Elveția; 
dar le aștept cu încredere, atît 
in ceea oe mă privește, cit și 
referindu-mă la colegii de lot. 
Avem o garnitură tînără, am
bițioasă. am muncit mult in 
ultimul an. Cred că e momen
tul in care pot să se ivească 
roadele.

— Pornind de la discuția 
inițială, iar pe de altă parte, 
ea viitor antrenor: poți între
zări vreun posibil „supergreu" 
de valoare in luptele noastre?

— Ar fi. De pildă Olaru. Ha- 
nu. Ar putea fi... Dar trebuie 
să muncească mult pină la... 
a fi. Cred însă in talentul lor 
ți-i aștept... să-mi dea mai 
mult de furcă. Oricum însă. Ii 
anunț de pe acum că nu am 
de gînd să plec de pe saltea 
înainte de a depăși cifra de 
titluri naționale, să nu spun a 
lui nea Martinescu, dar a lui 
Victor Dolipschi în orice caz l

Sorin SATMAR1 

parte 15 formații. Printre e- 
vidențiați in aceste întreceri: 
lăcătușul Florica Voicu, subin- 
ginerul' Viorica Lacuștoiu, lă
cătușul Gheorghe Nițu, ingi
nerul Dragoș Badea (la hand
bal), tratamentistul Elena Săl- 
ceanu, sudorul Carmen Petres
cu, lăcătușul Gheorghe Săl- 
ceanu, inginerul Valentin Ma
rinescu (la volei), lăcătușul Ro- 
xșna Carpen și inginerul Ro
meo Hanganu (ia tenis), lă
cătușul Liliana Bucurescu și 
șoferul Florea Burghiu (la te
nis de masă), telefonista Flo
rentina Diac și subtaginerul 
Daniel Poteca (la șah), elec
tricianul Luminița Olteanu, lă
cătușul Liliana Dumitru și A- 
drian Enache, strungarul Spi- 
rache Panait (la atletism). (O. 
BALTEANU).

VRANCEA. Pe un stadion 
complet reamenajat, cu tribu
ne mărite, cu cabine renova
te, cu teren regazonat, cu o 
frumoasă tabelă electronică, la 
Adjud s-a desfășurat o com
petiție fotbalistică dotată cu 
„Cupa 23 August", la care au 
fost prezente divizionarele C 
din județ. în finală, Celuloza 
Adjud a întrecut pe Tricotex 
Panciu cu 2—0 (prin golurile 
marcate de Tănase). (Al. SÎRBU)

BIHOR. Și în acest județ a 
fost organizată o întrecere a e- 
chipelor de fotbal (32 de par
ticipante) din Divizia C, din

După ce începătorul va e- 
xecuta fără frică cele 9 e- 
xercițll principale, el va pu
tea continua să-si fixe
ze deprinderile prin : a) 
repetarea sumară a suitei ce
lor 9 exerciții : b) Învă
țarea unor noi mișcări ale 
unuia sau ale mai 
tor procedee sportive, 
ceastă ultimă secvență 

care se Învață și se perfec
ționează tehnica regulamen
tară este compusă din b 1 — 
exerciții de înot școală șl 
b 2 — exerciții de distanță/ 
durată, cu mișcări defalcate 
din tehnica globală (înain
tare cu ulcioare și cu scln- 
dura, înot cu exerciții In co
ordonare simplificată etc.l, 
care redau atmosfera de an
trenament.

țnotui-șeoală reprezintă sec
vențe scurte de înot In ap- 
hee (cu respirația reținută), 

. în care apar succesiv prin
cipalele elemente tehnice ca- 

I

I
I
i

I
i
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campionatul județean și din 
campionatul municipal. Ulti
mele partide vor avea loc în 
aceste zile. Totodată, comisia 
județeană de popice a oferit 
posibilitatea popicarilor să se 
întreacă, mai tatii ta serii e- 
liminatorii, ulterior într-o fază 
finală (în curs de desfășurare), 
în joc fiind pusă, de aseme
nea, o cupă cu semnificație 
omagială. (L GIHSAI.

HUNEDOARA. Uniunea Ju
dețeană a Cooperativelor Meș
teșugărești, în colaborare cu 
conducerea asociației sportive 
Voința Hațeg, a organizat 
două concursuri dotate cu „Cu
pa 23 August", unul de po
pice, altul de tenis de masă. 
I.a aceste competiții au luat 
parte jucători din asociațiile 
sportive Voința din Deva, Pe
troșani, Lupeni și Hațeg. în 
întrecerea de popice, primii 
clasați la individual seniori au 
fost Leonida Ruha, loan Vlăi- 
coni (ambii din Hațeg) și Nicu 
Diciuc (Petroșani), iar pe e- 
chipe : Voința Hațeg. Voința 
Deva și Voința Petroșani ; la 
individual juniori, cei mal buni 
s-au dovedit Petrică Cristian, 
Marinei Bulgăr și loan Toader 
(toți din Deva). Pe podiumul 
de premiere, la tenis de masă, 
au urcat Virgil Murariu (De
va), Silviu Musteață și Gheor
ghe Jeican (ambii din Lupeni). 
(N. SBUCHEA).

re au tost deja învățate an
terior in mod separat, 
acum sînt

iar 
reunite sub for

ma coordonării globale : ele 
se execută din patru acțiuni, 
astfel : 1. Startul — printr-o 
formă de plonjare sau îm
pingere de la perete ; 2. plu
tire pasivă — prin efectul de 
inerție prilejuit de start ; 3. 
înaintare activă nrin miș- 

căn de picioare ipina 
capul iese din apă), apoi șl 
cu mișcări de brațe pe o 
distanță/durată dată de mă
rimea apneei : 4. după care 
execuția la sfirșlt cu o pau
ză corespunzătoare (fig. 11. 
Inotind in apnee. începăto
rul va dezvolta o formă spe
cială de rezistență ta lipsa 
aerului (Înot hlpoxlc) 
inexistența mișcărilor 
pirație (mai ales la 
va asigura condiții 
simetrice de mișcare, 
hipoxic (b 1) obligă .
torul să perfecționeze respi-

Iar 
de res- 

craul) 
perfect 
înotul 

începă-

însemnări

LA STRĂULEȘTI, 
VERITABILA PERLA

DE AGREMENT A CAPITALEI
Situat pe malul lacului al 

cărui nume 11 poartă. Comple
xul Străulcști al B.T.T. și al 
unității de agrement, alimen
tație publică și cazare repre
zintă o adevărată oază pentru 
mulți dintre locuitorii Capita
lei. Un complex excelent do
tat, cu bazine de Înot (2), te
renuri pentru fotbal, tenis (2), 

ndbal și — comun — pen- 
baschet și volei, precum șl 

v oază de ambarcațiuni popu
lare.

Amabil ca întotdeauna, Con
stantin Pîntecan, director-ad
junct al Complexului Strău- 
lești, ne pune ta temă cu bo
gatul program de activități 
sportive inițiate și organizate 
ta această perioadă. In primul 
rind, o competiție a frunta
șilor (inițiativă a C.C. al U.T.C. 
și B.T.T.) «ti participarea 
prin rotație, ta decurs de 0 
săptămînă, a unor invitați din 
toate județele țării ; la data 
vizitei noastre, din Bihor, Cluj 
șl Bistrița-Năsăud. Tineri care 
s-au evidențiat în producție, 
ta întrecerea organizată în 
cinstea Zilei de 23 August. Pa
ralel cu activitățile sportive 
propriu-zise au loc vizite în 
Capitală, cu prezentarea ma
rilor construcții ridicate în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", 
cea mai fertilă din istoria po
porului nostru, în stațiunea 
Costinesti sau la punctul tu
ristic Pîrîul Rece, programe 
cultural-artistice. La dispoziția 
tinerilor uteciști fruntași în 
producție se află puncte de 
documentare și informare po
litică, o publicație de sezon, 
..Caiete de vacanță", un cen
tru de vînzare a cărții, 0 e- 
mîsîune specială „Radidvacan- 
ța“ etc. Participanților la ac
tivitățile cultural-artistice și 
sportive li se oferă premii și 
diplome, în seara de bilanț, 
cu muzică șl dans, într-o am
biantă de neuitat.

$5 tot la Complexul Strârt- 
iești pot fi întîlniți tineri din 
întreprinderile sectorului 1 (pe 
teritoriul căruia este situată 
această frumoasă amenajare), 
prezențl ta concursuri de șalî, 
jocuri de plajă și de tabără, 
la întreceri de bărci și hidro
biciclete etc. Aceeași atmosfe
ră antrenantă, de destindere, 
de bucurie și veselie.

O invitație pentru oricine 
de a-și petrece o zi din tim
pul liber, un loc de refugiu, 
în aceste zile de caniculă, de 
odihnă activă pe care cei ce 
deservesc Complexul de ia 
Străulești caută — și reușesc 
de fiecare dată să o facă 
cit mai agreabilă.

Alexandru RUSU, coresp.

rația. O indicație importantă 
este ca exercițiul de inoi- 
școală să fie realizat, în 
prima fază, în apnee activă
(reținerea voită a aerului), 
urmată de faza apneei pasi
ve, clnd aerul este expirat 
profund și prelung (regula 
nr. i a practicării înotului — 
expirația I). Atunci cind, 
după mai multe repetări de 
inot-școălă, oboseala apare 
firesc, se va trece la exer
cițiile de antrenament cu 
mișcări simple cunoscute (b 2).

Exercițiile de distanță/du- 
rată reprezintă secvențe lungi 
de Înot cu mișcări simple 
și cunoscute din lecțiile an
terioare (fia. 2). Ele sini 
foarte importante pentru 
creșterea capacității de efort, 
constituind sunortul viitor al 
exersării tehnicii globale de 
concurs, a fiecărui procedeu 
învățat. Prin ele culminează 
progresia învățării Înotului, 
care a debutat cu exercițiile 
de obișnuire, apoi cu cele de 
plutire și „călcarea apel*, cu 
exercițiile de inot spate, eu 
înotul-școală și In final cu 
exercițiile de înaintare, care 
reprezintă adevăratul antre
nament.

Prof. Mircea OLARU 
Desene de prof. 

Alexandrina OVEZEA
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SPRE AFIRMARE

însemnări ?

BUCURIILE COPILĂRIEI

MAREA COMPETIȚIE SPORTIVA NAJIOMALA

Ctmoscîzid o dezvoltare f&rA precedent, ta anii de după Con- 
greșul al IX-tea ai Partidului Comunist Român, in arcul de 
timp luminos, de istorie nouă, numit cu legitimă mîndrie pa
triotică „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU*, mișcarea sportivă 
din patria noastră a fost realmente redimensionată șl recon- 
figurată in plan social o dată cu crearea DACIADEI, marea 
competiție națională fondată din inițiativa conducătorului parti
dului si statului. Mereu și mereu impulsionată de secretarul 
general al partidului, această „Olimpiadă • sportului românesc**, 
cum pe drept i se mai spune, tocmai pentru a 1 se defini am
ploarea și caracterul polisportiv, constituie un cadru de desco
perire și de afirmare în flux continuu a tinerelor talente, de re
generare permanentă a fondului valoric al sportului de per
formanță. iar. concomitent, și unul de integrare a populației de 
cele mai diferite virate în activitatea de educație fizică, de prac
ticare a sportului, in beneficiul stării sale de sănătate, în ideea 
profund umanistă a întăririi vigoare! fiecăruia si a tuturor.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Mesajul 
adresat Conferinței pe țari a mișcării sportive, din această vară, 
in perspectiva realizării unei noi calități, superioare din toate 
punctele de vedere în domeniul ca atare : „Pe primul plan tre
buie situată desfășurarea unei ample activități de masă, in 
eare să fie antrenați toți tinerii, toți cetățenii Ia practicarea 
exerclțiilor fizice, a sportului, a turismului. Cultura fizică de 
masă trebuie să fie tot mai strîns legată de producție, de pro
cesul de invățămint, de viața și odihna cetățenilor, indiferent 
de vîrstă și de preocupări profesionale*' 
mente din toate zonele tării, de 
verse ale generațiilor României 
evidențieze modul din ce în ce 
indicații de o mare însemnătate

PORȚI DESCHISE
Marea competiție polisporti

vă națională Daciada a declan
șat pe parcursul celor 6 ediții 
desfășurate pină acum nume
roase inițiative organizatorice, 
redeșteptînd tradiții sportive 
sau găsind noi și atractive for
me de angrenare a milioane, 
în plus, de practicanți ai ex
ercițiului fizic. In școli și uni
versități, în întreprinderi șl In
stituții, la orașe și sate edu
cația fizică și sportul cîștigă 
astfel din ce in ce mai mulți 
adepți, de toate viratele, în 
special tineri. Daciada iși afir
mă tot mai pregnant caracte
rul său emulativ și, deopotri
vă, educativ, contribuind efi
cient și susținut ta formarea 
omului nou al societății noas
tre socialiste.

Un teren deosebit de fertil 
a întîlnit competiția națională 
ta rindul cooperatorilor meș
teșugari ce-și desfășoară acti
vitatea ta binecunoscutele a- 
sociații „Voința*. Iată, de pil
dă, cea a cooperatorilor din 
Hm. Vilcea, care numără nu 
mal puțin de 6 000 de oameni 
ai muncii și unde aportul, sub 
diverse forme, a devenit un 
prieten al celor mai mulți din
tre tineri șl vlrstnlcl. „Asocia
ția (președinte, ing Dorn Chl-

PEISAJ SPORTIV TOT MAI
Cele patru decenii ri jumă

tate care au trecut de la 23 
August 1944, ziua marii noas
tre sărbători naționale, au 
schimbat șt harta înfăptuirilor 
edilitar-sportive. Edificate mai 
tu seamă în ultimii 24 de ani, 
construcțiile sportive au stră
bătut după cel de al IX-lea 
.Congres al partidului un 
.drum ascendent, pe care nici 
cele mai Înflăcărate visuri da 
odinioară nu l-au prefigurat a- 
tit de minunat. Bilanțul rea
lizărilor este impresionant: »- 
proape IC 000 do complexe și 
terenuri de sport «tM 1* dis
poziția oamenilor muncii, de 
diverse virste șt profesii, care 
Ui dispută întâietatea ta entu
ziastele întreceri ala DactadeL 
La ora de față, zestrea edili
tar sportivă a tuturor - * - - 
M compune. în u.l__ „—. —
487 de săli pentru pregătirea

uror județelor 
principal, dta 
ru pregătirea 

competițională, 3T de săli po
livalente cu tribune Intre 1000 
șl 2000 locuri, 20 de bazine a- 
fioperite, 185 descoperite. 21 de 
patinoare artificiale, 62 baze 
nautice șl de agrement, peste 
£00 de arene de popice cu 2, 
4. 6 și chiar 8 piste și alte nu
meroase baze sportive de inte
res local amenajate de oetă- 
țeni prin Identificarea și va
lorificarea resurselor propriL 

Cifrele menționate vorbesc 
de la sine despre dezvoltarea 
bazei materiale a sportului. Și 
ele cresc de la o zi la alta... 
în această privință, este sufi
cient chiar și un singur exem
plu. Bunăoară, o Imagine nouă 
ta peisajul sportiv al orașului 
Tg. Jiu poate fi tatllnită fa»

Dovezi recente, arga
ta orașe și sate, din ariile di- 
sociaiiste, sînt in măsură să 
mai responsabil in care aceste 
tind să fie transpuse în fapt.

ri|i, secretar Adrian Toader) 
marchează o prezență activă 
ta viața sportivă a județului 
— ne spunea Cornel Ilin, in
structor cu probleme organi
zatorice și cultural-sportive la 
U.J.C.M. Vilcea — ponderea 
cea mai mare avtad-e, firește, 
sportul de masă. în cooperati
vele noastre, eu sublinieri 
pentru Sîrgtfința. Tricotextil, 
Arta populară și Oltul, peste 
2 000 de Lucrători practică gim
nastica la locul de muncă. De 
asemenea, avem T cercuri tu
ristice cuprinzînd circa 2 500 
de iubitori al drumeției. Nu
meroși meșteșugari sini angre
nați constant ta întreceri Ia 
fotbal, handbal, atletism, o- 
rientare sportivă, șah sau te
nis de masă, participă cu mul
tă plăcere Ia competiții dota
te cu cupe, Daciada oferindu-le 
lor — și familiilor lor — mo
dalități diversificate de petre
cere * timpului liber, de întă
rire * sănătății prin exercițiu 
fizic $1 mișcare*.

Intr-un colectiv care se mîn- 
drește cu locul 3 pe țară ta 
întrecerea socialistă, cu toți 
indldl de producție substanțial 
depășiți, cu produse apreciate în 
țară și peste hotare, eu teh
nologii de coneepție proprie 

de Vest a acestei stră- 
vetre românești, unde a

în
de

zona
vechi . ____  ___ _
apărut un modern Complex al 
tineretului, din inițiativa Co
mitetului județean U.T.O, — 
Gorj. Amplasată pe malul Jiu
lui, ta vecinătatea blocurilor 
de Locuințe ale cartierului De
barcader, această mare... oază 
da sănătate, destinată tuturor 
iubitorilor de mișcare se ' 
tinde pa aproximativ 20.000 
metri pătrați, cuprinztad ta 
aria ei un teren de fotbal, cu 
pistă de atletism, e piscinăpistă de atletism, o piscină de 
dimensiuni olimpice, un bazin 
de înot pentru preșcolari, un 
lac de agrement, o arenă de 
popice cu 3 piste automatiza
te. „dreptunghiuri* do hand
bal. baschet, volet sl tenie și 
un micro-hotel sportiv. înfă
țișarea noilor amena’ărl, cărora 
în aceste zile urmează să 11 se 
tale panglica inaugurală, este 
împlinită de peluzele de flori 
și iarbă, da arbuști șl pomi 
ce oferă un plus de frumusețe 
terenurilor de sport. „Un șan
tier al muncit voluntare a ti
neretului sportiv i-a încheiat' 
— ne-a spus președintele 
C.J.E.FB. Gorj, Dumitru Se- 
eotă — altul a început într-o 
zonă diferită a orașului, unde 
Clubul sportiv școlar nr. 1 (al 
cărui director este profesorul 
Nicolae Sandu), eu sprijinul 
Consiliului popular municipal 
șl al comitetelor de părinți, a 
trasat diversele spații ale vi
itorului eomplex de terenuri 
pentru Jocurile sportive*.

NI se spune că noua bază 
sportivă vă fi dată în folosin
ță în cinstea marelui forum al 

Marea competiție naționala 
Daciada reunește la startul 
entuziastelor el întreceri mH 
fi mii de practicanțl ai spor
tului; elevi, studenți, tineri 
din întreprinderi șt instituții, 
oameni ai muncii de la orașe 

venind în întîmpinanea cerin
ței de autodotare, practicarea 
sportului are un aport real in 
obținerea acestor sporuri. Pe 
fondul unei largi angrenări în 
activitatea de masă este firesc 
să apară și structuri ale ma
rii performanțe (precum și uit 
complex sportiv propriu, 'in 
Zăvoi, care se amenajează cu 
contribuția entuziastă a mem
brilor cooperatori). Echipa de 
handbal fete (antrenor C. Po
pescu) se află în eșalonul na
țional secund, atletismul (an
trenor Oct. Encscu) se remar
că Îndeosebi la nivelul junio
rilor, luptătorii de la „Obere* 
țintesc Divizia A, orientariștii, 
pregătiți de maestra sportului 
Natalia Badea, găsesc ușor 
traseele afirmării... Ceea ce se 
încearcă de-acum și la box, 
fotbal sau modelism. Daciada 
le deschide multora dintre ti
nerii cooperatori vîlcenî por
țile performanței. Ca tuturor 
celor ca descind in arenele 
ai...

Aurelian BRE BEA NU

ÎNFLORITOR...
comuniștilor, Congresul al 
XlV-lea «1 partidului, șl va 
sta, ta primul rind, la dispo
ziția școlarilor și celor peste 
20.000 de locuitori ai cartieru
lui „9 Mai". Prin urmare, be
neficiarii șl artizanii împlini
rilor de azi și de miina stat 
toți cei ce muncesc și fac sport, 
orașul Tg. Jiu, asemenea tu
turor localităților țării, etră- 
băttad O nouă Înălțime, țee 
jalonată de orientările și Ideile 
Mesajului adresat de secretarul 
general al partidului, "tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
recentei Conferințe a mișcării 
noastre sportive.

Troian IOANIȚESCU

STRĂBĂTiNO CU PASUL TARA...
Itensionarul Crăciun Petrii*, domiciliat in 

Iași, ne-a scris nu demult că a fost, vreme 
de cîteva decenii, martor ocular al devenirii 
socialiste a dulcelui tîrg afl leșului, confem- 
pltad admirativ cum se ridicau siluete de noi 
blocuri de locuințe și edificii social-culturale. 
de noi întreprinderi șl instituții ce dau azi 
deosebită măreție orașului de pe malurile 
Bahluiului, Entuziasmat însă de marile pre
faceri ce au loc în întreaga tară, ci s-a ho- 
tărît. pentru a le cunoaște cu proprii ochi, 
Să facă un tur al României pe jos, pentru 
că, spune el, numai așa nimic nu se poate 
uita, numai în acest fe4 va putea să-și dea 
seama de adevăratele coordonate ale dez
voltării țării, lărgindu-șl informațiile privi
toare la schimbările radicale din viata sate
lor și orașelor noastre, a locuitorilor județelor 
patriei. A vrut să vadă marele combinat

metalurgic de le Galati, portul — extins șî 
modernizat — de Ia Constanța, fabrica Elec- 
troputene Craiova, întreprinderea de auto
turisme din Pitești, Uzinele textile din Arad 
șa. Sl-a întocmit un itinerar de circa 2306 
km, din care nu lipseau localitățile amintite, 
dar la care se mai adăugau : Vaslui. Tulcea, 
Călărași. Giurgiu, Alexandria. Drobeta-Tr. 
Severin. Reșița, Timișoara, Oradea, Saitu- 
Mare, Baia Mare, Suceava și Botoșani. Tra
seul l-a început oficial de „ziua muncii". 1 
Mal, la ora 9. din fata C.J.E.F.S. Iași. în pri
ma etapă. Iași — comuna Scînteia. 32 km, a 
fost însoțit, tot pe jos. de soție Șl de cei doi 
nepoți. Ciprian și Ștefan, elevi în clasele a 
VII-a și a Vl-a. După 10 zile ajunsese la 
Isaccea, după alte 30 era la Reșița, iar pe 
13 iulie parcursese întregul traseu, dedicînd 
călătoria celor două mari evenimente poli
tice ale anului. Frumos, nu ? Si instructiv I

loan NOVAC

„Beneficiind de condițiile deosebite create de 
partid și de stat, mișcarea sportiva din țara noastrâ 
a cunoscut în anii socialismului o dezvoltare fâră 
precedent Manifestările sportive de masâ, orga
nizate sub mobilizatorul generic al competiției na
ționale „Daciada", atrag an de an in activitatea 
de educație fizică, in întrecerile sportive un mare 
număr de copii, tineri și oameni ai muncii de la 
orașe și sate. In cadrul „Daciadei* s-au afirmat și se 
afirmă tot mai mulți tineri talentați, cu reale cali
tăți moral-politice, capabili să reprezinte eu 
cinste mișcarea sportivă româneasca in cele mai 
mari competiții internaționale'

Vacanța mare, cu satis
facțiile, cu bucuriile ei, o 
poți... întîlni pretutindeni. 
Nu-i nevoie să o cauți nea
părat pe însoritul Litoral 
sau pe cărările munților. 
Iată, o poți găsi și tatr-o 
comună oarecare, să o nu
mim Șeica Mare, din cu
prinsul județului Sibiu.

Ce vrea să însemne aco
lo. această plăcută recrea
ție a anului de invățămint? 
Profesorul de educație fi
zică Mircea Rusu face cu
venitele precizări: „înseam
nă zile frumoase pentru 
zeci și zeei de eopii, pre
școlari sau elevi de ta 
școala din localitatea noas
tră, o activitate rodnică ta 
clubul de vacanță, sub în
semnele Daciadei*.

Așadar, un club de va
canță intr-o așezare rura
lă. Un club al odihnei ac
tive prin exercițiu fizic șl 
sport, care oferă o paletă 
largă de activități — con
cursuri șl competiții Iniția
te și organizate ta tatimpl- 
narea Zilei de 23 August. 
Baza 
Șeica 
pele 
cele ____.... _
pe terenul de sport al co
munei. aflat ta vecinătatea 
pîrlului Visa. Tot ta incin
ta școlii, an sector de atle
tism, ta special pentru să
ritorii ta lugime, este punc
tul de atracție * numeroși 
amatori. în fina, mesele de 
tenis (2) șl Jocurile de șah 
(26) completează Inventa
rul clubului de vacanță dta 

sportivă a școlii din 
Mare reunește echi- 

de handbal șl volei, 
de minifotbal au Ioc

această așezare rurală 
blană, asigurlnd condiții 
pentru o activitate aproape 
non-stop. O activitate ca
re, de fapt, o continuă pe 
cea desfășurată in perioada 
de școală șl evidențiază din 
nou copiii, pionierii, elevii 
și. alături de ei. tinerii u- 
teciști cu multe reușite ta 
plan sportiv, pe Eugen Fră
ții* și pe Stelian Raicu, pe 
Elena Catană și Claudiu 
Rotar, pe micii luptători !- 
nițiați de instructorul D. 
Munteanu din Copșa Mică, 
așezare învecinată, care ee 
deplasează de 
săptămină la 
„pentru a-mi 
nicii", cum se

Stat zile, 
frumoase, de 
tru copiii, pionierii și șco
larii care frecventează du
hul de vacanță dta Șeica 
Mare, unde alături de prof. 
Mircea Rusu asigură reuși
ta acestui centru de sănă
tate și praf. Virgti Oană, 
ți directorul școlii, prof. A- 
ehim Stela, și alte cadre 
didactice (Eugen Toldu, 
Werner Draser, Emil Vtad 
etc.).
Cum ne-am dat seama, și 

aid ea peste tot. ta comu
nele și orașele patriei, gri
ja pentru cel mici, pentru 
generațiile ta plină forma
ri», pentru creșterea tor să
nătoasă și viguroasă se a- 
flă In prim-plan, mareînd 
— și prin intermediul acti
vității sportive — o copilă
rie fericită.

Tiberiu STAMA
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PUTERNIC MOBILIZAȚI DE ÎNDEMI
SPORTIVII SE PREZINTĂ LA MAREA !

SSMKa®JEK8S«» KSS

ț. n acest înălțător moment de bilanț, 
I cînd sărbătorim împlinirea a 45 de 
|x ani de la victoria revoluției de elibe

rare socială ți națională, antifascistă ți an- 
tiimperialistă de la 23 August 1944, privim cu 
satisfacție ți mindrie la drumul ascendent, 
dinamic, parcurs de România ți in domeniul 
sportului de performanță.

De la activitatea sportiva săracă, întîmplă- 
toare, în citeva ramuri care se practicau in 
condiții precare, înainte de 23 August 1944, 
la mișcarea sportivă creată de Partidul Co
munist Român pe baze organizatorice solide, 
cu o bogată zestre materială ți la care au 
acces toți cei ce iubesc sportul, este o netă 

I diferență. O asemenea diferență există ți 
între cele 2 medalii olimpice obținute de 
sportivii români pină in anul 1944 ți nenu
măratele trofee cu care se mîndrețte astăzi 
sportul României socialiste, cu ale sale suc
cese la campionatele europene ți mondiale, 
la Jocurile Olimpice ți in alte întreceri in
ternaționale de anvergură. Uriașă este ți dife
rența dintre cele citeva discipline sportive care 
se practicau cindva de către un număr redus 
de performeri ți aria largă a disciplinelor ți

probelor In care activează zeci de mii de 
sportivi de inaltâ performanță. O rețea largă 
de asociații ți cluburi sportive cu secții de 
performanță, toate beneficiind de cele nece
sare inițierii ți instruirii, asigură promovarea 
ți afirmarea tinerelor talente, de la orașe, 
ca și de la sate.

Bilanțul celor 45 de ani evidențiază cu 
tărie că ți în domeniul sportului de perfor
manță anii cei mai bogați in succese au fost 
cei ce se constituie în cea mai fertilă, peri
oadă din istoria țării ți pe care cu mindrie 
o numim „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", 
perioadă inaugurata de Congresul al IX-lea 
al partidului, care, exprimind voința unanimă 
a comunițtilor, a întregului popor, a ales în 
inalta funcție de secretar general pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

La strălucitele succese obținute în preajma 
aniversării actului istoric de. la 2.3 August 
1944 sportivii noștri sînt hotărîți sâ adauge 
multe altele, în cinstea Congresului al XlV-lea 
al P.C.R., ca prinos de recunoștință fierbinte 
ți nemărginită dragoste față de patrie ți 
partid, față de mult stimatul ți iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

BUCURIA PRIMELOR SUCCESE 
ÎN PATRIA LIBERĂ

La îndemnul partidului co
muniștilor, lozinca „Toate spor
turile pentru popor" !. avînd 
un profund caracter mobiliza
tor și totodată. programatic, 
reunea in întreceri sportive 
mase tot mai largi de tineri si 
tinere, de oameni ai muncii de 
la orașe și sate, tntr-un timp 
relativ scurt, tinerele talente 
afirmate ta competițiile de 
masă au putut aborda pregă
tirea pentru marea performan
tă. Și astfel, la prima partici
pare postbelică la Jocurile O- 
limpice ^Helsinki — 19521. de

legația sportivă a României 
obține prima medalie olimpi
că de aur, la tir, prin Iosif 
Sirbu, o medalie de argint ți 
alta de bronz.
în Îndepărtata Australie, patru 

ani mai tîrziu, sportul româ
nesc se afirmă și mâl puter
nic. prin succesele încununate 
cu 13 medalii, dintre care 5 de 
aur. La Roma și la Tokio. Io- 
landa Balaș devenea campioană 
olimpică, avînd performanțe sen
zaționale la săritura în înălțime, 
iar la Tokio șl Mihaela Peneș 
devenea campioană olimpică.

Tot la Roma urcau pe prima 
treaptă a Jocurilor Olimpioe și 
luptătorul Dumitru Pirvulescu, 
și taleristul Ion Dumitrescu.

încep să se afirme, la cam
pionatele mondiale sau euro
pene, popicarii, scrimerîî, gim
nastele, jucătorii și jucătoare
le de tenis de masă, alți și 
alți sportivi, făcînd ca de la 
o ediție la alta a marilor în
treceri din arena mondială să 
crească numărul titlurilor și 
medaliilor cucerite de delega
țiile României.

Dar cea mai puternică afir
mare * performanței sportive 
românești avea să înceapă în 
anul 1965, an de referință în 
noua istorie a României mo
deme, care a deschis și spor
tului posibilități deosebite de 
•firmane în toate disciplinele.

Mircea COSTEA

Această imagine reunește citeva dintre medaliatele olimpice ale atletismului românesc. De la stingă 
la dreapta : Florența Crăciunescu. Cristieana Matei, Mihaela Loghin, Vali lonescu, Anișoara 
Stanciu, Maricica Puică, Doina Melinte, Viorica Viscopoleanu, Mihaela Penes, Lia Manoliu și 

Iolanda Balaș-Soter Foto: Aurei D. NEAGU

ANI
Există în viața și activitatea 

unui popor momente de hotar 
care schimbă structural între
gul curs, făcîndu-1 mai năval
nic. mai plin de roade, urcînd 
impetuos pe spirala progresu
lui. Un asemenea moment îl 
reprezintă cel de al IX-lea 
Congres al partidului, din anul 
1965. cînd în înalta funcție de 
secretar general a fost ales 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, erou între eroii 
neamului, oare prin forța și 
clarviziunea gîndirii sale re
voluționare a imprimat Româ
niei ritmuri de creștere nemal- 
întîlnite în toate domeniile de 
activitate.

în această „Epocă de aur" — 
cum pe drept cuvînt și cu 
mindrie o numim —, în pas 
cu tara, sportivii români s-au 
afirmat cu putere la marile 
competiții internaționale. ei 
cucerind numai în acești două
zeci ți patru de ani de istorie 
nouă 1754 de medalii la Jocu
rile Olimpice, Campionatele 
Mondiale, Jocurile Mondiale 
Universitare și Campionatele 
Europene, cane ilustrează eu 
putere marele salt calitativ al 
sportului românesc, salt dato
rat grijii permanente a parti
dului și statului, care au făcut 
din educație fizică și sport un 
mijloc important' de afirmare, 
a personalității tineretului, de 
formare a unei națiuni sănă
toase, cu o mare putere de 
muncă și creație.

Luptînd cu dăruire patrioti
că, cu ambiție, pentru a reali
za performanțe dintre cele 
mai înalte, sportivii români au 
făcut în toți acești ani să flu
ture tricolorul pe catargele 
marilor competiții de gimnasti
că sau haltere, de înot sau te
nis de masă, de canotaj sau 
handbal, de caiac-canoe sau 
atletism, de scrimă sau bas
chet. seniori, juniori și copii, 
ca o elocventă dovadă a po
tențialului uman și material de 
care dispunem, ca o confirma
re a calităților și resurselor ti
nerilor crescuți in România so
cialistă. Sînt mulți. foarte 
multi performerii care au a- 
dus în vitrina cu trofee a 
sportului românesc medalii de 
aur, de argint și de bronz, răs
plată a muncii, a efortului con
tinuu pentru perfecționare. în 
această galerie a . marilor va
lori se află printre mulți'alții, 
Viorica Viscopoleanu. Lia Ma
noliu, Nadia Comăneci, Danie
la Silivaș, Nicu Vlad. Andrei 
Socaci. Ivan Patzaichin. Mari
cica Puică. Paula Ivan. Doina 
Melinte. Tamara Costache. 
Noemi Lung. Otilia Bădescu. 
Rodica Arba. Olga Homeghi, 
Sanda Toma, Vaier Toma, Pe
tru Iosub. ei. și nu numai ei. 
contribuind ca sportul româ
nesc să fie elogios apreciat de 
numeroase personalități de 
peste hotare. Desigur. între 
reușitele sportivilor noștri se 
cuvine a așeza la loc de cin
ste și performantele fotbaliști
lor de la Steaua, care au cu
cerit Cupa Campionilor Euro
peni. dar și cele ale handba- 
liștilor sau handbalistelor de la 
Steaua, Minaur Baia Mare, 
Știința Bacău, Chimistul Rm. 
Vîlcea, care au cucerit presti
gioase trofee continentale.

DE MĂREȚE»
Aceste rezultate de prestigiu, 

cărora, desigur, le putem ală
tura si altele la fel de fru
moase înregistrate la Campio
natele Balcanice, la Concursu
rile Prietenia, la alte compe-

campionatele 
la diversele 
grenarea într 
competitional 
performeri, c 
țiile. răspînc

TI and hali știi de la Minaur Bala Mare au adus sț 
bucuria cuceririi a două ediții ale „Cupei I.H.F 

feminină Chimistul Rimnicu Vilct

tiții la care au fost prezenți 
cu consecventă sportivii ro
mâni, ilustrează tin remarca
bil potențial, pe care tehnicie
nii cu o măre experiență au

întregul teritoi 
veritabile tiuc 
ale efortmii 
unic tel este 
cinste a culori

STRĂLUCIT

Jocuri Olimpice
Campionate Mondiale
Jocuri Mondiale Universitare
Campionate Europene

Total medalii

știut să-1 pună permanent în 
valoare. De altfel, succesele 
obținute pe plan internațional 
sînt o reflectare a dezvoltării, 
continue a activității interne, 
acolo unde cresc și se for
mează campionii. O largă arie 
de întreceri, pornind de la

în Mesajul a 
ței pe țară a 
secretarul gen 
tovarășul Nic 
sublinia: „Mlș 
al cărei nobil 
dezvoltarea un 
mai importanți

BAZE SPORTIVE MODERNE
ÎN TOATE JUDEȚELE
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DEPLINĂ ADEZIUNE
Printr-o fericită coincidentă, în ziua 

marii noastre sărbători de la 23 August, 
caiacistii si canoiștii români vor lua star
tul la Campionatele Mondiale. Vor lua 
acest start cu dorința fierbinte de a re
prezenta cu cinste culorile scumpei noas
tre patrii, angajamentul ferm al „flotilei" 
fiind obținerea unor medalii cit mai stră
lucitoare. Vom face acest lucru puternic 
stimulaft de strălucitele idei, orientări și 
indicații cuprinse in Mesajul adresat de 
către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
Conferinței pe țari * mișcării sportive.

document de o excepțională însemnătate 
pentru evoluția mereu ascendentă a spor
tului nostru de masă si de performantă.

In aceste zile sărbătorești, în aceste mo
mente cu luminoase semnificații și adinei 
rezonanțe in conștiința intregii noastre 
națiuni, cînd toți fiii patriei își îndreaptă 
gindurile cele mai alese spre genialul stra
teg al devenirii comuniste a României, ne 
exprimăm deplina adeziune față de hotă- 
rirea Plenarei Comitetului Central al 
partidului privind propunerea de realegere 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la

Congresul al XlV-lea al P.C.R., în suprema 
funcție de secretar general al partidului, 
pe care o susținem din adîncul inimilor. 
Dăm glas, totodată, sentimentelor de 
aleasă stimă și prețuire față de tovarășa 

~ELENA CEAUȘESCU, remarcabil om 
politic și savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru contribuția de • 
deosebită însemnătate adusă la înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea științei, în- 
vățămintului și culturii românești, pentru 
atenția statornică pe care o acordă edu
cării tinerei generații in spiritul înaltelor 
valori ale societății noastre socialiste.

Ivan PATZAICHIN 
multiplu campion olimpic și mondial F

Dezvoltarea economiei noastre naționale a 
r.oscut, în anii luminoși ai socialismului, un a' 
nemaiîntîlnit. Repartizarea armonioasă a mar 
unități industriale în toate județele țării și ț 
manenta lor prosperitate au determinat ca și b 
materială a sportului românesc să se ridice 
cote din ce în ce mai înalte, explicîud avii 
extraordinar realizat si în acest domer.’u.

Tineretul sportiv al patriei, milioanele de ir 
tori ai sportului privesc cu îndreptățită satisf 
ție edificiile sportive moderne, ridicate in i 
toate zonele țării în perioada de avînt deost 
inaugurată de Congresul al IX-lea al partidu 
și care se înscriu cum nu se poate mai frun 
mai trainic, în noua arhitectură a orașelor patr

Stadioanele, sălile de sport, bazinele de îr 
patinoarele și alte obiective sportive construit' 
Mare, București, Buzău, Brăila, Constant? 
Galați, Miercurea Ciuc, Ploiești. Oradea, Tîrg 
șoara, Suoeava. Medgidia ș.a. sînt mărturii s 
griji a partidului pentru asigurarea vitalității 
socialiste în întreaga viață economică si socială 
pentru afirmarea puternică a sportului < 
românesc.

Tuturor acestora li se adaugă sutele și miile 
aer liber amenajate prin munca patriotică a 
la orașe si sate, pe care se desfășoară o ac
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alergătoare 
internațio-

Paula IVAN
campioană olimpică

AU CRESCUT 0 DATA CU ȚARA

„Pentru bunele rezultate obținute în îndeplinirea politicii profund umaniste a partidului și

1

PRESTIGIU
’LINIRI
ptaă 

t an- 
istem 
iii de 
socia- 
js pe

rănesc 
rmația

Glnd 
lipsii.
t jrui 

ea cu

personalității umane 
chemată să-și facă un titlu de 
onoare din a contribui in mo
dul cel mai activ la lupta po
porului român pentru promo
varea ideilor de pace, înțelege
re și colaborare între toate na
țiunile, pe baza principiilor de
plinei egalități in drepturi, res
pectului independentei și su- 
verantății naționale, avantaju
lui reciproc, neamestecului 
treburile interne". An de 
în toată această perioadă 
avînt deosebit al sportului 
mânesc, tinerii noștri repre
zentanți au fost mesagerii poe
ticii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru, ai 
păcii și prieteniei, ceea oe a 
contribuit la creșterea și pe 
această cale a prestigiului 
României în lume, la mai buna 
cunoaștere a calităților poporu
lui nostru. .Acteleași idei s-au 
manifestat, de asemenea, și cu 
prilejul găzduirii de către țara 
noastră a unor mari manife
stări sportive internaționale, 
prilej cu care oaspeții au putut 

. cunoaște noua înfățișare a 
României socialiste. dinamica 
ei dezvoltare, pe noi culmi de 
civilizație și progres. Jocurile 
Mondiale Universitare. Cam
pionatele Balcanice. Campio
natele Internaționale, Campio
natele Mondiale 
ret la box.
doar cîteva 
constituit

de 
ca să 
exemple.

atîtea

tine- 
oferim

statului nostru de creștere a unui om sănătos, viguros, cu înalte calități morale, profesionale 
și patriotice, precum și pentru succesele obținute în întrecerile sportive de nivel național și in
ternațional, adresez calde urări de noi succese sportivilor, activiștilor sportivi, tuturor acelora 
care, prin munca lor, au contribuit și contribuie Ia continua dezvoltare a activității de educație 
'■fică în rîndul maselor largi de oameni ai muncii, la creșterea 
valorilor sportive românești

Reluind .ștafeta' valorică de ța 
române de excepție ale semifondului 
nai (Maricica Puică, Doina Melinte, Fița Lovin, 
Natalia Andrei, Mariana Suman, Florica Oțel, 
Elisabeta Teodorof, Edith Treybal ș.a.) in ulti
mul schimb, deocamdată, m-am străduit să duc 
mai departe, și mai sus, nivelul performanțelor 
mondiale înregistrate de „școala românească' de 
alergare pe distanțe medii. Victoria olimpică pe 
1500 m, la J.O. din 1388 (a noua din suita reali
zată de atletele noastre, din 1960 și pină astăzi), 
a fost considerată ea un simbol al uneia dintre 
cele mai categorice .victorii repurtate vreodată 
intr-o cursă de semifond la o competiție de an
vergură, datorită celor peste 40 de metri avans 

care am ciștigat proba. Anul acesta, in iunie, 
la Nisa, am ciștigat cursa de o milă la concursul 
„Nikaia", nu numai cu un mare avantaj, ci și 
cu o performanță care înseamnă primul meu re
cord mondial în aer liber. Aceste reușite, ca și

titlul de campioană europeană in sală la 1500 m
— ‘89, ciștigarea „Marelui Premiu lAAF-Mobil'
— '88, cele două titluri de campioană mondială 
universitară — 87, medalia olimpică de argint la 
3000 m — '88 ji celelalte succese le datorez 
minunatelor condiții de pregătire de care mă 
bucur, asemenea tuturor tinerilor sportivi ro
mânii mărturie a grijii pe care ne-o poartă zi 
de zi, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, secre
tarul general al partidului, președintele țării, 
tovarășa ELENA CEAUȘESCU, eminent om 
politic, savant de largă recunoaștere mondială 
<>j oricît de multe și de valoroase ar fi succe
sele mele pe arenele sportive ale lumii, nu voi 
putea spune niciodată că am făcut îndeajuns 
pentru a răsplăti pe deplin această grijă cu ade
vărat părintească.

IARES

1944—1989 1965-1989

202 161
624 550
305 280
917 763

2048 1754

spi.ty®ii. ucise*. juxuri-jcrr.

Daniela Silivaș. una dintre cele 
mai bune gimnaste ale lumii

aniversar.
de exemplul de 

faptă al tovarășului 
CEAUȘESCU. deîn- 
secretarului general 

ro
șă depună

nferln- 
portlve. 
■țidului, 
tușescu. 
>rtivă — 
nstituie

I;

Mi
ritabile forumuri ale prie
teniei, ale colaborării. ale 
schimbului fructuos de idei, 
toate pe fondul unei organi
zări la un înalt nivel, aceasta 
fiind o reală demonstrație a 
unei alte fatete a capacității 
sportului românesc.

La acest moment 
însuflețiți 
muncă și 
NICOLAE 
demnurile 
al partidului, performerii 
mâni sint hotărîți 
noi eforturi pentru a obține re
zultate și mai valoroase la ma
rile competiții, să facă din 
nou dovada dragostei față de 
patrie si partid, fată de ilus
trul nostru conducător, prin- 
tr-o muncă și mal susținută, 
astfel ca tricolorul României 
să fluture mîndru oe cel mai 
înalt catarg al marilor compe
tiții ale lumii.

Emanuel FANTANEANU

Faptul că un sportiv român 
urcă pe prima treaptă a po- - 
diurnului de premiere într-o 
mare competiție internațională 
nu mai surprinde astăzi 
meni, „tricolorii" noștri 
du-se de regulă printre 
goniștii întrecerilor la 
cărora se aliniază. Iar cum 
vorbă din bătrîni 
chia nu sare ______
trunchi, aidoma seniorilor, și 
juniorii țin bine 
dind că tradiția este perpetua
tă de la o generație la alta.-că 
se poate vorbi nu despre un- 
succes sau altul, ci despre o 
veritabilă școală românească a 
sportului de inaltă performan
ță. Detaliind, vom vedea că o 
asemenea școală există și a- 
tuncl cînd se vorbește de gim
nastică. dar și despre haltere, 
la fel de bine si despre cano
taj. tir sau lupte, tenis de ma
să ori box.

Anul 1989 — ale cărui com
petiții, nota bene, încă nu 
s-au încheiat — a adunat și el 
destule argumente în favoarea 
afirmațiilor de mai sus. Să-i 
luăm, bunăoară, pe halterofili: 
în luna mai. la Fort Lauderda
le. Traian Cihărean și Atila 
Czanka obțineau nu mai puțin 
de 6 medalii (3 de aur. tot a- 
tîtea de argint) la Campionate
le Mondiale rezervate juniori
lor. Peste puțină vreme. Cihă
rean avea să-și confirme clasa 
si în cadrul întrecerilor conti
nentale. cîstigînd detașat la 
categoria 52 kg.

Tenisul nostru de cîmp a 
avut o stea numită Ilie Năsta
se ; se spune că un campion de 
talia lui se naște o dată la cîte
va decenii si. probabil, ne re
semnasem. așteptînd să mai

pe ni- 
aflîn- 
prota- 
startul 

o 
susține că aș- 
departe de

pasul, dove-

treacă ... cîțiva ani buni. Iată 
însă că Dinu Pescariu izbutește 
să cucerească titlul de campion 
european al juniorilor, detașin- 
du-se clar de colegii de gene
rație. Sigur, e greu să afirmi 
de acum că s-a ivit un nou 
Năstase. dar s-au ivit în mod 
cert prime semne ale reviri
mentului atît de așteptat al 
tenisului nostru. Iar medalia 
de aur a lui Pescariu reprezin
tă o premieră mai mult decît 
tonifiantă. La tenis de masă — 
alte două titluri de campioni 
europeni obținute de reprezen
tantele noastre Georgeta Cojo- 
caru și Laura Nicolae cucerind 
medaliile de aur la dublu, iar 
prima si pe cea a probei de 
simplu. Toți specialiștii pre- 
zenți la întrecerile disputate în 
Luxemburg au apreciat. la 
unison, clasa ridicată a fe
telor noastre — tată încă o 
confirmare a ceea ce numeam 
școala românească, de data a- 
ceasta. deci, școala tenisului de 
masă. Clasa luptelor, a tineri
lor . luptători, este dusă mai 
departe de generația unor 
Mircca Guțuș. Ștefan Demeter 
sau Loredan Toma. recent me
daliat) cu argint la Campiona
tele Europene de la Bursa, cea 
a canotorilor este confirmată 
de patru medalii, de aur ob
ținute nu de mult la „Concursu
rile Prietenia", baschetbaiis- 
tele-cadete au obtinut si ele 
la Timișoara,aplaudate medalii 
de argint. Primele ale basche
tului nostru la Campionatele 
Europene.

Sint. toate acestea, mărturii 
ale unei mișcări sportive me
reu tinere, in amplu și continuu 
avint. ale condițiilor de care

Din tînăra generație a campio
nilor fac parte și Georgeta Co- 
Jocaru și Laura Nicolae, me
daliate cu aur la „europenele' 

de tenis de masă
se bucură tineretul României 
stimulat și prin aceasta la per
manentă și plenară afirmare.

Sorin SATMARI
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ADÎNCĂ RECUNOȘTINȚĂ PENTRU GRIJA PĂRINTEASCA» >
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Sala Sporturilor din Medgidia, modernă ctitorie a acestor ani de împliniri 
goanele, 
ad, Baia 
-Napoca, 
ș, Timi- 
nanentei 
noastre 

iei. ca și 
ormanță

enuri In 
rilor de 
sportivă

continuă, dinamizată de întrecerile din cadrul marii noastre 
competiții naționale Daciada.

Românul, de cînd se știe, a a\ut vocație de constructor. 
Marile ctitorii ale „EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU" vor 
dăinui peste milenii ; canalul Dunăre — Marea Neagră. 
Metroul bucureșteăn, amenajarea complexă a rîului Dîmbovița, 
a Argeșului, sistematizarea Capitalei sint doar cîteva din 
marile realizări din rodnica perioadă care a trecut de la Con
gresul al IX-lea. Alături de acestea, edificiile sportive se 
integrează armonios în noul peisaj urbanistic al țării noastre. 
Sint construcții cu care tineretul patriei și întregul nostru 
popor se mîndresc.

Paul IOVAN
w

Sint fericită că la recentul Campionat Euro
pean de baschet pentru cadete am cucerit, îm
preună cu colegele din echipa reprezentativă a 
României, medaliile de argint ale prestigioasei 
competiții, considerată de specialiști drept o per
formanță de excepție, in întrecerea cu cele mai 
bune reprezentative similare de pe continent.

Succesul la un singur pas, adică la un singur 
punct de medaliile de aur, are ca temelie pu
ternicul sprijin care ne-a fost acordat, din toate 
punctele de vedere, in realizarea noastră ca spor
tive, în pregătirea acestei performanțe. Condițiile 
minunate de învățătură, de manșă ți antrena
ment, de kntsa-iK'e- le dV.'SX-w» partidului

și statului nostru pentru afirmarea deplină, și 
In domeniul sportului, a 
noastre.

De aceea, împreună 
națională, mulțumim 
partidului, personal
CEAUȘESCU. tovarășei ELENA CEAUȘESCU, 
pentru tot ceea ce fac pentru asigurarea reali
zării noastre plenare, ea vrednici cetățeni și ca 
sportivi ai patriei noastre dragi.

tineretului patriei

colegele de echipă 
inimă conducerii 

NICOLAE

cu 
din 
tovarășului

Laura NIȚUI.F.SCU
componentă a reprezentativei de baschet 

vicccampioană continentală



Ăstâzi începe cea de a 72-a edifie a Diviziei A

OBLIGAȚIILE CAMPIONATULUI
ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ A UNOR MARI EXAMENE

Astăzi, start ta oea de a 72-a 
ediție a Campionatului Civizl- 
«i A do fotbal!

O ediție care seamănă, de
sigur, mai puțin cu liniștitele e- 
dlții din trecut Pantru că. 
acum. începutul acestei noi 
ediții are mult din iueărcătuta 
emoțională a startului ia ca
pele europene si ehiar din a- 
propierea marilor derbyuri 
România — Danemarca, pen
tru turneul final din Italia.

în aceste condiții, startul ta 
campionat e mult mai exigent 
sau ar trebui să fie. în două 
etape, primele, internaționalii 
au obligația de a se fi rodat 
pentru perechea de meciuri 
tnterțări. Portugalia — Româ
nia (31 august) $1 Cehoslovaci* 
— România (5 septembrie). 
Iar la revenirea din acest mi
cro-turneu cu destule obligații 
se va juca etapa • treia (1o- 
dlusiv derbyul Steaua — Di
namo), care are și ea obliga
ția de a roda jucătorii frun
tași pentru startul european 
de la 13 septembrie. etnd 
«cvartetul* va porni la drum, 
cu speranța că va „conecta” 
recordul ediției precedente.

Astăzi, etapa de start oferă 
destule meciuri interesante.

Printre acestea. Steaua — 
Flacăra, in care campionii, 
deși favoriți, înfruntă o echi
pă (Flacăra) care are Îndatori
rea unei replici puternic*. mat 
ales în perspectiva debutului 
său în cupele europene

La Pitești, uin meci strîns, ta 
care Dinamo va încerca din 
start o formulă de echipă ine
dită. În care problema oea mal 
importantă este rodarea tan
demului din fată, care se con
turează a fi Vaișcovlsi — Ră- 
ducioiu.

Deosebit de interesant nl se 
pare meciul de la Petroșani, 
ta care gazdele vor să por
nească cu un zero .da adevăr". 
Sar Universitatea Craiova în
cearcă sâ prelungească rezul
tatele bune obținute în returul 
ediției precedenta

Aceleași semne de Întrebare 
pline de interes ridică meciu
rile celorlalte două promovate. 
Petrolul si ..Poli" Timișoara. 
Ambele partide sânt deschise 
ort Arui rezultat, chiar dacă 
danul gazdelor oferă ganse ta 
pix 1 ta disputa cu oaspeții 
(F.C. OH la Ploiești și F. C. 
Bihor la Timișoara).

La Hunedoara, un maci ta 
care e greu de Jucat” doar 1. 
deoarece Sportul Studențesc e 
demult cotată ca e echipă care 
tace zile grele oricărei forma
ții. pe terenul acesteia. Intere
sant ol ae pare, de asemenea, 
duelul dintre bei de la Cervt- 
nnl sl fostul tar antrenor. Ian

tarea formulei ideale pentru... 
Valencia.

Ia Bacău, S.C.-ul pare favo
rită ta disputa cu F.C.M. Bra
șov, ta aceasta contribuind ti 
dorința de afirmare a antreno
rului Grigore Sichltiu. revenit 
ta orașul ta care a activat 
cindva ca jucător Binuințeles,

campionat încărcat de repere 
internaționale, o evoluție ra
pidă încă din plecare, deoare
ce. așa cum am arătat în in
troducere, ta actuala ediție 
„timpul nu așteaptă".

La acest capitol, echipele 
fruntașe, „europenele", stat 
cele mai solicitate.

țmimiinim

Petroșani

Bacău

București

Pitești

B

EI
București

Sibiu

Ploiești

Timișoara

MECIURILE DIN
JIUL

D. Petrescu (București)

M.

Gh.

i.

1.

Hunedoara

ETAPA INAUGURALĂ tvfuiiitntirs

- UNIVERSITATEA CRAIOVA
— V. Curt (Constanța), D. Ologeanu (Arad) 

SPORT CLUB - F.C.M. BRAȘOV
Nleulescu — P. Seceleanu (ambii din București), Ad. Morolanu (Ploiești) 

VICTORIA - F.C. FARUL
Constantin (Rm. Vîlcea) — R. Petrescu (Brașov), V. Niculițov (Focșani) 

Stadion Victoria
F.C. ARGEȘ

O. ștreng (Oradea)
STEAUA

Ign* (Timișoara) — FI.

DINAMO
— L Velea (Craiova), S. loan (Galați)

- FLACĂRA
Popescu (Ploiești), Gh. Dumitrașcu (Constanța) 

Stadion Steaua
- „U" CLUJ-NAPOCA

— Cr. Teodorescu (Buzău), I. Cațaroș (Călărași)
- F.C. OLT

N. Volnea (București), Al. Renghel (Vaslui)
- F.C. BIHOR

F.C. INTER
Criciunescu (Ra. Viloea)

PETROLUL
Gr. Macavel (Deva) —

„POLI" _____
G. lonescu (București) — C. Gheorghe (Suceava), I. Vereș (Sf. Gheorghe) 

CORVINUL - SPORTUL STUDENȚESC
(Scornlcești) — I. Coț (Ploiești), N. Grlgorescu (Timișoara) 

Toate partidele vor Începe la ora U
?. Necșulescn
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V. Ionescu, astăzi ia studenții 
bucure? ten 1.

în Capitală, pe lingă partida 
echipei campioane, atrage a- 
tenția și debutul unei alte eu
ropene (Victoria) ta tata unei 
formații care, ta pofida difi
cultăților sale de tot. joacă — 
ta deplasare — cu o anume 
dezinvoltură, animată de ex
perimentatul său antrenor 
Constantin. în orice caz, e de 
urmărit evoluția echipei con
duse de Halagian, șt d ta cău-

tasâ, că de pe acum rodatul 
Costică Stefănescu are si et 
destule argumente,

în sflrșit, F.C. Inter primeș
te vizita lud „U“ Cluj-Napoc% 
un meci ta care echipa sibiann 
este favorită, deoarece „U“ 
este ta continuare ta perioa
da transformărilor. Ne aducem 
aminte, însă, că „U“ a mai fă
cut zile grele echipei lui Ar
dei eanu.

★
Dincolo de aceste calcule, aș

teptăm acum, la startul unui

S

I
s
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Toate cele patru echipe au 
destule probleme de rezolvat. 
Steaua, care va juca fără Pi- 
turcă și Stoica, ieri tacă doi 
din oamenii săi de bază, speră 
să găsească cea mat bună for
mulă de atac, știut fiind că 
Pițurcă a fost mereu omul de 
gol, iar Stoica — un servant 
greu de înlocuit.

Dinamo nu e mal puțin han
dicapată prin retragerea lui
Cămătaru, care lasă loc unui 
jucător destul de „crud” —
l-am numit pe Rădudodu —,

care are pe umer; povara po 
cane și-a asumat-o pe atitea 
ori Cămătaru.

Victoria are de ales ti ea in
tre mai multe formule, o dată 
cu noile achiziții. Un sen.n de 
întrebare rămîne Clgan, caro 
a avut o „presă" bună ta Bra
șov și care urmează să o con
firme, ca și Fulga, despre care 
se spun numai euvmt s fru
moase.

în sfîrșit. Flacăra, care ne-a 
obișnuit cu un joc bine orga
nizat, va trebui să continue 
în această direcție, sub condu
cerea lui Nelu Nunwefller.

Bineînțeles că cele patru e- 
chipe fruntașe, deși au o pon
dere deosebită în densitatea 
campionatului, nu stat singu
rele de la care așteptăm mai 
mult.

Așteptăm creșterea Univer
sității Craiova, care, după pro
misiunile primăverii, încearcă 
să se apropie de emblema sa 
din 1983. (Și e timpul)

Așteptăm de asemenea dez
voltarea ambiției eelor trei 
promovate, care nu mai tre
buie să repete evoluția sub
mediocră a echipei mureșene, 
indiferent de situația ta cla
sament.

Așteptăm o ediție a orgoliu
lui, sub semnul efortului „tri
colorilor". care încearcă o de 
toți dorită calificare ta turneul 
final din Italia. O oalificare 
care ar Însemna o a doua par
ticipare a „tricolorilor" — în 
peninsulă — după ediția din 
1934... Sigur că e prematur să 
vorbim despre calificare dar 
e bine să ne amintim că ea 
depinde in mare măsură de 
generozitatea pe care toți ju
cătorii Diviziei A o vor de
monstra în acest tur al tuturor 
speranțelor.

loan CHIRILA

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1989-1990
SERIA A IlI-a ----

ETAPA I cn august)

ASTĂZI, la Erfurt, va avea 
loc meciul amical do fotbal 
dintre reprezentativele R. D. 
Germane șl Bulgariei. Acest 
meci va fi condus de o briga
dă de arbitri români, formată 
din Ad. Porumbois (la cen
tru), N. Dinesc-u șl A Mus- 
Utea.

Steaua CFR CJ.-Na.-o. 
Someșul 3. M. 
Gloria Bistrița 
ASA Progr. Timiș. 
Electromures Tg. M. 
Gloria Reșița 
Mureșul Expl. Deva 
FC Maramureș B. M. 
CSM Vagonul Arad

ETAPA A
CSM Reșița 
CFR Timișoara 
Strungul Arad 
Armătura Zalău
U. T. Arad 
OltointeS-M. 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîcnăvenl 
ASA Tlrgti Mures

— CSM Reșița
— CFR Timișoara 
— Strungul Arad 
— Armătura Zalău 
— U. T. Arad 
— Olimpia S. M. 
—• Metalul Bocea 
— Chimica TirnĂveni 
— ASA Tîrgu Mureș

n-a a septembrie)
— Someșul S. M.
— Gloria Bistrița
— ASA Progr. Timiș.
— Gloria Reslta
— Mureșul Esci. Deva

— Electromures Tg. M.
— FC Maramureș
— CSM Vagonul Arad
— Steaua CFR Cj.-Nap.

Metalul Bocșa 
Chimica Tîrnăveni 
ASA Tîrgu Mure»

— Gloria Bistrița
— CFR Timișoara
— CSM Reșița

ETAPA A VM-a (I octombrie)
Steaua CFR Cj.-Nao. — Armătura Zalău 

— Olimpia S. M.
— U. T. Arad
— Electromures Tg. M.

Someșul S. M.
Gloria Bistrița 
Mureșul Expl. Deva 
FC Maramureș 
CSM vagonul Arad 
CSM Reșița
CFR Timișoara 
ASA Tirgu Mures

Gloria Reslta —
Mureșul Exnl. Deva — 
FC Maramureș —
Strungul Arad —
Armătura Zalău —
U. T. Arad —
Olimnia S. M. —

CFR Timișoara 
Someșul S. M. 
steaua CFR Cl.-Nan. 
CSM Vagonul Arad 
ASA Tîrgu Mureș 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîmăvenl

ETAPA A DOUA
A CAMPIONATULUI

NATIONAL DE TENIS 

PE ECHIPE
Cu începere de mîine, la 

Iași și la Satu Mare va avea 
too cea de-a doua etapă a 
Campionatului Național de te- 
nis pe echipe, conttad pentru 
jgrupa valorică secundă (locu
rile 7—12). Partidele se vor 
disputa timp de cinci zile, 
după sistemul turneu. Reamin
tim că etapa a treia, finală, 
care va decide formațiile pro
movate și retrogradate, se va 
desfășura în Capitală, în pe
rioada 5—9 octombrie.

Joi, combatantele vor porni 
de la următoarele poziții 
în clasament, stabilite după 
derularea primei etape: femi- 
nin (la Iași) — 7. Electrica 
(Timișoara 5 victorii, 8. Victo
ria CCIAG București 4 v, 9. 
W. T.’ Arad 3 v, 10. Progresul 
IMUC București 2 v, 11. ICIM 
Brașov 1 v, 12. Drumuri U- 
nirea Iași 0 v; masculin (la 
Satu Mare) — 7. C.S.M. Ra
pid Dunărea Galați 5 v, 8 For- 
tus Iași 4 v, 9. Sănătatea Satu 
Mare 2 v, io. Electrica Ti
mișoara 2 v, 11. I. T. Bucu
rești 2 v. 12. C.S.Ș. 2 Pctro- 
mar Constanța 0 v.
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ETAPA A m-s tu septembrie)
Steatu CFR Cj.-Nao. 
Someșul S. M. 
Gloria Bistrița 
Electromures Tg. M. 
Gloria Reșița 
Mureșul Expl. Deva 
FC Maramureș 
CSM Vagonul Arad 
CFR Timișoara

— Chimica Tîrnăvent
— ASA Tg. Mureș
— CSM Reslta
— Armătura Zalău
— ASA Progr. Timiș.
— Olimpia S. M.
— U. T. Arad

— Metalul Boom
— Strungul Arad

ETAPA A IV-* (11 septembrie)
— Etectromures Tg. MASA Progr. Tlml*. 

CSM Reslta 
Strungul Arad 
Armătura Zalău 
U. T. Arad 
Ollmnla S. M. 
Metalul Bocea 
Chimica Timăveni 
ASA Tg. Mureș

— CFR Timișoara
— Gloria Reslta
— Mureșul Expl. Deva
— CSM Vagonul Arad
— FC Maramureș
— Steaua CFR Cl.-Nap.
— Someșul S. M.
— Gloria Bistrița

ETAPA A V-»
Steaua CFR CI.-Nan. 
Someșul 3. M.
Gloria Bistrița 
Etectromures Tg. M. 
Mureșul Expl. Deva 
FC Maramureș 
CSM Vagonul Arad 
CSM Resit*
CFR Timișoara

(24 septembrie)
— U. T. Arad
— Metalul Bocșa
— Chimica Tirnăvcni
— Gloria Reșița
— ASA Progr. Timiș.
— Armătura Zalău
— Olimpia S. M.
— Strungul Arad
— ASA Tîrgu Mureș

— Gloria Reslta
— ASA Progr. Timișoara
— Chimica Timăvenl
— Metalul Bocșa
— Strungul Arad

ETAPA A Vlfl-a (12 octombrie)
ASA Progr. Timiș. 
Electromures Tg. M. 
Gloria Reslta 
Strungul Arad 
Armătura Zalău
U. T. Arad 
Olimpia S. M. 
Metalul Bocșa 
Chimica Tirnăvenl

ETAPA A
Steaua CFR Cl.-Nan. 
Someșul 3. M. 
Gloria Bistrița
FC Maramureș 
CSM Vagonul Arad
CSM Reșița
CFR Timisoara 
Chimica Tîrnăvent
ASA Tg. Mureș

Steaua CFR CI.-Nan. 
— FC Maramureș 
— CSM Vagonul Arad 
— Mureșul Expl. Deva 
— Someșul S. M.
— CFR Timișoara
— Gloria Bistrița
— CSM Reslta
— ASA Tg. Mures

IX-a (15 octombrie)
— Gloria Reșița
— ASA Progr. Timiș.
— Armătura Zalău
— Mureșul Expl. Deva
— Electromures Tg. M

— U. T. Arad
— Olimpia Satu Mare
— Strungul Arad
— Metalul Bocșa

ETAPA A
ASA Progr. Timiș. 
Gloria Reșița 
Strungul Arad 
Armătura Zalău 
U. T. Arad 
Olimpia S. M.

Vl-a fl octombrie)
— FC Maramureș
— Mureșul Expl. Deva
— ESectromures Tg. M.
— CSM Vagonul Arad
— Someșul S. M.
— Steaua CFR Cl.-Nan.

ETAPA A
Steaua CFR Cj.-Nap. 
Someșul S. M.
Gloria Blstrlta 
CSM Reșița 
CFR Timisoara 
U. T. Arad
Metalul Bocșa 
Chimica Tîmăvenl 
ASA Tîrgu Mureș

XUI-a (12 noiembrie)
— CSM Vagonul Arad 
— FC Maramureș
— Mureșul Exnl. Deva 
— Gloria Reslta
— Electromures Tg. M.
— Strungul Arad
— Olimpia S. M.
— Armătura Zalău
— ASA Progr. Timiș.

ETAPA A XIV-* ch noiembrie)
Steaua CFR Cl.-Nap. — Strungul Arad 
ASA Progr. Timiș. — Chimica Timăvenl 
Etectromures Tg. M. — CSM Reslta 
Gloria Reslta — ASA Tîrgu Mure»
Mureșul Exnl. Deva — cfr Timișoara 
FC Maramureș — Gloria Bistrita 
CSM Vagonul Arad — Someșul S. M. 
Armătura zalău — Metalul Bocșa 
Olimola s. M. — U. T. Arad

ETAPA A 3 
ASA Progr. Timiș. 
Etectromures Tg. M. 
Gloria Reslta 
Mureșul Exnl. Deva 
Strungul Arad 
Armătura Zalău 
U. T. Arad 
Olimpia 3. M. 
Metalul Bocșa

-a (22 octombrie)
— Gloria Bistrița
— Steaua CFR Ci.-Nap.
— Someșul S. M.
— CSM Vagonul Arad
— FC Maramureș
— CFR Timișoara
— ASA Tg. Mureș
— CSM Reșița
— Chimica Tîrnăvent

ETAPA A
Someșul S. M. 
Gloria Bistrița 
CSM Reșița 
CFR Timișoara 
Strungul Arad
U. T. Arad 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîmăvenl 
ASA Tîrgu Mureș

XV-a CU noiembrie)
Steaua CFR Cl.-Nap.
CSM Vagonul Arad 
Mureșul Expl. Devia 
FC Maramureș 
Olimola 3. M.
Armătura Zalău 
ASA Progr, Timisoarf 
Gloria Reslta 
Electromuree Tg. M.

ETAPA A XVI-a a decembrie)

ETAPA a XI-* (29 octombrie)
steaua CFR Ci.-Nap 
Someșul S. M.
Gloria Bistrița 
CSM vagonul Arad 
CSM Reșița 
cfr Timișoara 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîrnăvent 
ASA Tîrgu Mureș

— Mureșul Expl. Deva
— Electromures Tg. M.
— Gloria Reslta
— FC Maramureș
— Armătura Zalău
— ASA Progr. Tlml*.
— Strungul Arad
— U. T. Arad
— Olimnia S. M.

Steaua CFR Cl.-Nap. 
Someșul S. M. 
ASA Progr. Timiș. 
Electromures Tg. M. 
Gloria Reslta 
Mureșul Expl. Deva 
FC Maramureș 
CSM Vagonul Arad 
Armătura Zalău

— Gloria Reslta
— Strungul Arad
— U. T. Arad
— Chimica Tîmăvenl
— Metalul Bocșa
— ASA Tîrgu Mures
— CSM Reslta
— CFR Timișoara
— Olimpia 8. M.

ETAPA A xn-a (S noiembrie)
ASA Progr. Timiș. — CSM Reslta 
Electromuree Tg. M. — Gloria Blstrlta

ETAPA A XVI-» ti» decembrie»
— Someșul 3. M.
— CSM Vagonul Arad 
— Steaua CFR CJ.-Nap. 
— Armătura Zalău
— Gloria Reslta
— ASA Progr. Timișoara 
— Electromures Tg. M. 
— Mureșul ExoL Deva 
— FC Maramureș

Gloria Blstrlta 
CSM Reslta 
CFR Timișoara 
Strungul Arad 
U. T. Arad 
Olimpia 3. M. 
Metalul Bocșa 
Chimica Tîmăvenl 
ASA Tîrgu Mures

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE LOTO DIN ÎS 
AUGUST 1989. FAZA I: cat. 1 : 
1 25% — autoturism ..Dacia 1300“ 
(70.000 lei); cat. 2: 3 25% a 42.909 
lei; cat. 3: 7 100% a 9.936 Iei, 
în cadrul cărora cite o excursie 
de 1 loc în R.D. Germană si di
ferența In numerar șl 12 25% a 
2.431 tei; cat. 4: 56,25 o 1,766 lei: 
cat. 5: 133,75 a 743 lei; cat. 6 : 
249.25 a 300 lei; cat. 7: 311.00 a 
200 lei; cat. 8: 2.385.75 a 100 tei. 
FAZA a n-a: cat. A: 3 25% a

16.313 lei: cat. b: 6 25% a 8.156 
lei; eat. C: 9.50 a 5.151 tel: cat. 
D: 69.50 a 704 lei: cat. E: 687.âO 
a 100 lei.
• Pentru a veni în sprijinul 

participanților la primul concurs 
PRONOSPORT al sezonului, ca
re se organizează duminică, 27 
august, consemnăm mai jos par
tidele înscrise în programul de 
concurs : 1. Ascoli — Napoll
(pauză) ; 2. Ascoli — Napoll (fi
nal) ; 3. Atalanta — Verona ; 4.

Bari — Fiorentina ; t. Cesena — 
Milan (pauză) ; 8. Cesena — Mi
lan (final) ; 7. Genoa — Lecce ; 
8. Inter — Cremonese ; ». Ju
ventus — Bologna ; 10. Lazio — 
Sampdoria (pauză) ; 11. Lazio — 
Sampdoria (final) ; 12. Udinese — 
Roma (pauză) ; 13. Udinese —
Roma (final). Nu uitați să vă 
exprimați opțiunile pînă cel mal 
tîrziu sîmbăta. 26 august 1

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 23 
august, ya avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la

ora 10,M. Aspecte de la opera
țiunile de tragere vor fi radio
difuzate ta pauza transmisiuni
lor sportive de la meciurile pri
mei etape a campionatului Di
viziei A de fotbal.
• Reamintim că, în afară de 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRE3 de duminică, 27 
august, vineri, 25 august,' va a- 
vea Ioc și tragerea obișnuită 
loto, la care numerele favo
rite se mal pot juca doar ma
ne. joi. »4 august, clnd agen-' 
țtlie obișnuite Loto-Prono vor fl 
deschisa după programul nor
mal 1



Turneele Prietenia** la Dinomovladn Internaționala fle atletism

baschet: ROMÂNIA - CUBA 57 54
IAMBOL. H (pria telefon, 

de 1> trimisul BMtru special) 
Reprezentativ» de oasihet ea- 
dete (născute 1972) a Baminlei 
• debutai ca «ucees la ediția a 
XV-a a -Turneului Prietenia* 
Mitra junioare (sAscute 19711, 
Invir.gînd selecționata Cubei 
ea ST—54 04—34) dnpă un 
menu vm disputat Le intre- 
cere >en parte opt ech.pe Îm
părțite ta două serii — A: 
Bolraria A, Cehoslovacia, Po
lonia si Ungaria; 3t Cuba, 
Bulgaria B, România ui U.R.8.S. 
Se joacă sistem turneu, joi va 
fi zi de odihnă, rinsri vor 
avea loc semifinalele tar slm- 
bătfi sa vor disputa partidele 
pentru stabilirea clasamentului 
final.

Referitor te lntllniraa Româ
nia — Cuba, de mare însem
nătate pentru promovarea ta 
grupa semifinală pentru locu
rile 1—t. menționăm că ea • 
fost echilibrată timp de 26 do 
minute, perioadă ta oare ta
bela electronică a Indicat de
seori scor egal sau diferente 
minime. Îndeosebi pentru că

baschetbalistele noastre s-au 
lăsat angrenate In jocul in 
mare viteză, dar dezordonat, 
al adversarelor, care au si a- 
plicat o apărare ,om te om* 
foarte agresivă. Dar rind spor
tivele noastre și-au liniștit jo
cul si au acționat aproape ta 
exclusivitate pozițional (așa 
cum trebuiau să facă de la 
Început), ele au preluat con
ducerea și s-au distanțat trep
tat pînă ta 12 puncte (55—43 
ta min. 37), diferență care nu 
a mai putut fi refăcută in to
talitate de jucătoarele cubane
ze. deși ta ultimele minute ele 
au practicat o apărare dispe
rată. comitlnd multe greșeli 
personale, trecute Insă cu ve
derea de arbitri. Calită+Le teh
nice individuale. respectarea 
disciplinei tactice Indicate (!n- 
cepînd eu perioada amintită), 
plusul de atenție și combati
vitate ta apărare au determi
nat acest succes ta fața unei 
selecționate formate d’.n bas
chetbaliste cu calități atletice 
de excepție, cu o bună preci
zie ta aruncările la coș. dar

mai puțin perfecționate ta pri
vința tehnicii și tacticii. Au 
marcat: Nițulescu 13 Moroșa- 
nu 12, Ciupe 10, Ambruș 8. 
Tocală 6, Jiroș 4, Lațeo 2, Si- 
mion 2. coșgeterele cubaneze
lor Herrere 16, Garcia 10.

Arbitri: V. Kostadinuv și E 
Asingearciev (ambii din Bul
garia).

în aceeași serie : U.R.S.S. — 
Bulgaria B 78—62 (51—33). în 
seria A. victorii clare: Bulga
ria A — Cehoslovaci» 70—56 
(44— 31), Ungaria — Polonia 
69—46 (34—23).

Menționăm că dintre forma
țiile participante la recentul 
Campionat European desfășu
rat la Timișoara, orecum si ta 
actualul „Turneu Prietenia*, 
cea a țării noastre este singu
ra prezentă aici cu aproape a- 
oetași lot (Carina Latco si 
Mioara Radu le-au înlocuit pe 
Ioana Coeîrlan $i Ana Burusz), 
celelalte selecționate venind cu 
loturi refăcute radical (U.R.S.S., 
Ungaria) sau total (Cehoslova
cia. Polonia).

Dumitru STĂNCULESCU

handbal: ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ 2319
GALAȚI, 22 (prin telefon), 

în ziua a treia a „Turneului 
Prietenia" la handbal feminin 
prima reprezentativă a țării 
noastre a obținut o nouă vic
torie.

ROMANIA A — R.D. GER
MANA 23—19 (15—6). Pe în
treaga durată a partidei hand
balistele noastre au fost supe
rioare. chiar dacă timp de 8 
minute din repriza secundă 
ele nu au înscris. Din min. 52, 
prin jocul foarte bun al Vie- 
torinel Stoenescu (cea mai bună 
de pe teren), ea înscriind de 
trei ori consecutiv, echipa 
României și-a asigurat victo
ria. Au înscris: Stoenescu 7, 
Iacob 5, Wagner 4, Borș 2. Pa- 
raschlv t, Apostol L Uie 1, 
Soclu 1, Bulat 1, nespec- 
tiv Heinz S, Ohlmann I, 
Hoinelt 3, Schulz 3, Rohldses 
2. Richter L Au arbitrat M.

Baum și M. Krzsysztof (Polo
nia).

ROMANIA ii — POLONIA 
18—17 (9—6). O nouă victorie 
prestigioasă a formației se
cunde a țării noastre, obținută 
în fața unei adversare reduta
bile Au Înscris : Gheorghiu 6, 
Erbașu 4, Deteșanu 3, Șuta 2, 
Ture» 2, Ciora 1, respectiv 
Walczakiewkz 7, Margol 3, 
Tomkzeck 2, Gluck 2, Niewik 
2, Siwek 1. Au arbitrat L. Lo- 
vaș ți I. Ladisîau (Ungaria).

UNGARIA — U.R.S.S. 18—17 
(9—11|. Prin această Infrîngere 
formația sovietică a ieșit din

cursa pentru titlu. Printre 
marcatoare : Hohrajter 5, Ne
meth 4, respectiv Deringhina 
5, Budarina 4. Au 
Șerbu

CEHOSLAVACIA
GABIA 28—17 (15—7). Printre 
realizatoare : Korandova 7, 
respectiv Spaneva 5. Au arbi
trat Al. Virtopeanu — M. Stăn- 
eilă (România).

Miercuri este zi de pauză. 
Programul de joi : România B 
— U.R.S.S., Polonia — Bulga
ria, România A — Ungaria, 
R.D.G. — Cehoslovacia.

Telemac SIRIOPOL

arbitrat L
V. Dobre (România).
---------- BUL-

ULTIMELE REZULTATE ALE C.E. DE NATATIE

SUCCf-Sf Alt nAISMAUHOR
NOȘTRI JUNIORI

Tenismana Irina Spîrie» (15 
ani) a cîștigat turneul de la 
Houstka (Cehoslovacia). Suc
cesul jucătoarei noastre este 
cu atît mai important eu cit 
ea a cîștigat întrecerea rezer
vată jucătoarelor de 18 ani: 
7—6, 6—1 cu VurcfelJova 6—0. 
6—4 cu Kuciova. 6—2. 6—1 cu 
Barochova, 6—2, 2—5. 7-6 cu 
Blanova și 6—3, 6—3 cu L.ud- 
wigova. De asemenea, Simona 
Petru și Al. Răiluiescu (15 
ani) au avut evoluții frumoa
se ajungînd pînă în semifinale
le . juniorilor de 16 ani.

Participînd la Bratislava, la 
„Cupa Slovakia", Irina Spirlea 
și Simona Petru au cîștigat 
proba de dublu <3—3, 7—6 tn 
finala cu Husarova — Studer.t- 
kova).

Cum se știe, duminică s-au În
cheiat Întrecerile celei de a 12-a 
ediții ale Campionatelor Euro
pene de natatie. Iată ultimele re
zultate ale importantelor Întreceri 
continentale :

ÎNOT
feminin — io# m fluture : 1. 

KATHERINE PLEWINSKI (Fran
ța) 58.08. 2. Jacoueline Jacob(BJ5.G.1 140,42, 2. Kathleen
Nord (R.D.G.) i:oo.81 ; lOOmbras: 
l. SUSSANNE BORNIKE (B.D.G.) 

Danga! akova 
3. Manuela 

1:10.39 : 800 m 
MEUHRING

^42.55. 2.
(Bulgaria) 
Dalia Văile 
liber : 1. _________________

, (R.D.G.) 1:23.99 2. Astrid Strauss 
(R.D.G.) 2:28,24. 2. Irene Dalby
(Norvegia ) 8:28.59 : 4x100 mixt : 
1. R.D.G. 4:07,40. ț. Italia 4:10,78, 
3. Olanda 4:11.53 : 200 m fluture :
1, KATHLEEN NORD (R.D.G.)
2 49,33 2. Jacqueline Jacob
(R.D.G.) 2:10.94. 3. Maette Jacob
sen (Danemarca) 2:12.63.

MASCULIN 
ARTHUR 
3:47,78 1
3:48.68 
(Polonia) 
bras 
(Marea Britanie) 2:12.90 
european, rec. mondial egalat. 2.

Britanie) 
(Ungaria) 
1. R.F.G.

Franța 3:19.73. 3. Sue- 
200 m fluture : 1.

DARNY (Ungaria) 
1:58.87. 2. R. Szukala (Polonia) 
2:00.62. 3. K. Matliaz (Iugoslavia) 
2:00.73 : 50 m liber : 1. VLADI
MIR TKACENKO (U.R.S.S.) 22,64
2. E. Kotriaga (U.R.S.S.) 22.67. 3.

Tania 
149.65 

(Italia) 
ANKE

2.
3.

1.

400 m liber : 1.
WOJDAT (Polonia) 
S. Pfeiffer (R.F.G.)

M. Podkoscielny 
3:49.29 : 200 m

NICK GILLINGHAM
— rec.

G. O’Toole 
2:15,73 3. J.
2:16.05 : 4X100 m liber 
3:19.08. 2.
dia 3:19.76 :
TAMAS

2.

(Marea 
Szabo

EVOLUȚIE FOARTE BUNĂ
A SPORTIVILOR NOȘTRI

în capitala R.D. Germane a 
avut loc zilele trecute cea de 
a 27-a ediție a Dinamoviadei 
internaționale ta atletism. Cu 
acest prilej, o frumoasă com
portare au avut-o dinamoviștii 
bucureșteni. clasați, ta final, pe 
locul secund, cu 128,5 p, după 
Dinamo U.R.S.S. — 168 p. dar 
înaintea lui Dynamo R.D. Ger
mană — 121 p, Dozsa Ungaria 
112,5 p. Ruda Hvezda Ceh os-112,5 p. Ruda ___ ______
lovacia 89 p, Gwardia Polonia 
64 p. Levski Spartak Bulgaria 
52 p, Dinamo Angola 3 p.

Aileții bucureșteni au obținut 
dintreta total 23 de medalii, ____

care 5 de aur : Daniela Gămă
lie 63,61 ta 400 m, Camelia 
Jianu 59,45 ta 400 mg, fana 
Ciobanu 17,53 m ta greutate, 
Costel Grasu 18,50 m ta greuta
te și 59,36 m ta disc ; 8 de ar
gint : Aurica Mitrea 2:02,84 la 
800 m și 4:13,00 ta 1500 m, Da-

niela Bizbac 14,05 la 100 mg, 
ștafeta de 4X 400 m (Jianu, 
Chidu. Mitrea. Gămăl’e), J..a- 
riana Lengyel 58,12 m ta disc, 
Caria Dumitru 57,14 <n la su

ta 
m 
de 
m, 

300 
100

liță, Mircea Oaidă 13,89 
110 mg Lucian Sfiea 16,25 
la triplu și 10 medalii 
bronz: Jianu 55,68 ta 400 
Tudorița Chidu 2:04 25 la 
m. Florina Neder 14,3H ta__
mg, ștafetă 4X100 m (Neder, 
Filip. Gămălie. Jianu). Lengyel 
15.95 m la greutate. Manuela 
Tîrneci 56,64 m ta disc. Aurica 
Bufniță 56,42 m te sufită. Ne- 
lian lanehiș 1:51,06 ta 800 m, 
loan Oprea 57,02 m la disc, 
D-tru Negoiță 72,48 m ta su
liță.

Aceasta a fost cea mai bună 
comportare a atleților dina- 
mov iști ta vreo ediție a tradi
ționalei competiții desfășurată 
peste hotare.

ASTĂZI, PRIMELE STARTURI
LA CM. DE CAIAC-CANOE

PE SCURT • PE SCURT
BOX | Pugillștil cubanezi au 

cîștigat 5 titluri la Campionatele 
Mondiale pentru juniori la Ba- 
yamo (Porto Rico).

CICLISM | La C.M. de pistă 
de la Lyon. sportiva franceză 
Jeannie Longo a cîștigat două 
titluri : urmărirea Individuală 
(3 km) — 3:51,45 șl semlfondul 
cu aditlune de puncte. Urmări
rea pe echipe s-a încheiat cu 
succesul formației masculine a 
R.D.G. <4 km — 4:16,50). iar 
semlfondul cu antrenament me
canic, profesioniști, a revenit 
italianului Giovanni Rcnosto (75 km — 1.00:13.301).

NOI RECORDURI

TENIS • La Cincinnati : Brad 
Gilbert — Stefan Edberg 6—4, 
2—6, 7—6 • La Montreal : Ivan 
Lendl — John McEnroe 6—1, 6—3. 
O La Mahwah : Steffi Graf — 
Andrea Temesvari 7—5. 6—2.

Numărul viitor al zia
rului nostru va apărea 
vineri 25 august, la 
orele obișnuite.

La Koln. în cadrul concursului 
atletic „Weltklasse" din „Marele 
Premiu IAAF-Mobil". marocanul 
Said Aouita a stabilit un nou 
record mondial la 3 000 m — 
7:29.45 (v.r. 7:33.1 aparținea din
1978 kenyanului Henri Bono). 
Alte rezultate : 100 m î 10.19
Cason (S.U.A.) 400 m : Reynolds
(S.U.A.l 44,30. 800 m : Ereng
(Kenya) 1:44,01 1 500 m: 3:35,58
Cheruiyot (Kenya) HO mg : 13,20 
Kingdom (S.U.A.l, lungime : 8,35 
m Mvricks (S.U.A.) prăjină : 5,81 
m Gataulin (U.R.S.S.). suliță : 
83.88 m Backley (M. Brit.) : fe
mei : 100 m : 11.12 Merlene Ottey 
(Jamaica) 400 m : 53.93 Sandra 
Farmer (S.U.A.) KW m : 1:59.01 
Anna Quirot (Cuba). 1 500 m : 
4:04.66 Svetlana Kitova (U.R.S.S.) 
lungime : 6.71 m Galina Cistia- 
kova (U.R.S.S.). înălțime: 2,03 m 
Silvia Costa (Cuba), cel mai bun 
rezultat mondial al sezonului 
greutate : 20.50 m Natalia Lisov- 
skaia (U.R.S.S.1 C Intr-un con
curs în Berlinul Occidental aler
gătorul mexican Arturo Barrios 
a parcurs 10 000 m în 27:08.23 — 
nou record mondial (v.r. 27:13.81 
Fernando Mamede — Portugalia).

Deși nu s-ar putea spune că

N. Rudolph (R.D.G.) 22.74 î 1W 
m coate : 1. MARTIN LOPEZ-ZU- 
BERO (Spania) 56,44. 1. 8. Zabo- 
lotnov (U.R.S.S.) 54.46. J. T. Rich
ter (RJ7.G.) 36.52 : tw m mixt:
I. TAMAS DARNYI (Ungaria)
2 41.03 t. B. Honnemann (R.D.G.) 
248.07. 2. J. Hladky (R.F.G.)
2:83.21 ; 150» m liber : 1. JOERG 
HOFFMANN (RJJ.G.) 1541.52. 1 
S. Pfeiffer (R.F.G.4 1541.03. 2. M. 
Podkoscielnv (Polonia) 15:10.22.

SĂRITURI — trambulină 2 m. 
feminin : 1. MARINA BABKOVA 
(U.R.S.S.) 514..23 ». Brlta Baldus 
(RJJ.G.) 510,73. 2. Svetlana Alek
seeva (U.R.S.S.) 436.09 -------
mă masculin : 1.
SOGOVADZE (U.R.S.S.) 639,69.
J. Kempel (R.D.G.) 578.43. 2. 
Timosinln (U.R.S.S.) 573.40.

ÎNOT SINCRON 
FRANȚA ------
179.945 2.

POLO 
Olanda — 
tru locurile 3—4 : Franța — Ita
lia 10—3.

nlatfor-
GHEORGH1

2. 
V.

180.365.
Elveția 

(feminin)
Ungaria

___ i.
U.R.S.S.— echipe

2. — “ 
174.080.

— finala r 
14—11 : pen

PLOVDIV, 22 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru special). Pe 
moderna pistă nautică din lo
calitate inoep, miercuri dimi
neață, Campionatele Mondiale 
de caiac-canoe pentru seniori, 
la start cu vîslași din aproa
pe 40 de țări. Importantul e- 
veniment se face simțit peste 
tot In acest oraș din Bulgaria, 
afișe și panouri amintind pro
gramul marei regate: serii, re
calificări, semifinale (miercuri, 
joi, și vineri), finalele celor 
22 de probe (sîmbătă si dumi
nică).

Sportivii români, care și-au 
încheiat pregătirile ta Vidra- 
ru, vor evolua — ne spunea 
prof. Manoilă Milicin, antre
norul principal el totului de 
caiac-canoe — cu dorința fier
binte de a reprezenta cu cin
ste culorile țării, ech’pajele 
noastre fiind prezente atît ta 
probele de viteză (500 și 1000 
m). cit și ta cele de fond <5000 
Ci 10.060 m). La canoe, antre
norii Ivan Patzaichin și Filip 
Serghel vor trimite ee pista 
cu 9 culoare pe Vasile Con
trat, Gbenrghe Andriev, Vasi
le Lehaei. Grigore Obreja, Va- 
riJe Afinase, Petru Zgurschi, 
Jean Serghei. tinerii ași ai par 
gael noastre urmind s se ali
nia ta cursele de simplu, du
blu ri patru, această ultimă 
probă figurind pentru prana 
oară ta programul C.M. Gnma 
de caiac-băieți. pregătită de 
Nieușor Eșeanu, coprinde nu
me cunoscute pe etan taterna-

țional: Aogelin Velca, Daniel 
Stoian (campioni mondiali la 
Montreal. 1986), Ionel Constan
tin, Ionel Lețcae 'earn pi oui 
mondiali ta Tampere, în 1983), 
apoi — Boris Pedro, Paul Voi- 
cu. Alexandru popa. Dyin So- 
roceanu. în sfîrșit. ta “tac 
fete. antrenorul
Skurka va trimite din drep- 

■ tul pontoanelor de ta Plovdiv 
un cvartet aflat meien pe po
diumul de premiere la regate
le internaționale din acest se
zon nautic: Luminița Hertea, 
Marina Bituleanu. Sanda Ni- 
enlae. Liliana Vlăsceanu, că
rora li se adaugă Carmen Si
mian.

Aici, pe Valea Mărit îl, vre
mea amintește că ta curind 
va sosi toamna, oglinda lacu
lui e vălurită de zecile de e- 
chipaje care se pregătesc să 
intre ta concurs. Site ceea ce 
numim atmosfera specifică 
dinaintea unei competiții de 
primă mărime: arbitri, șalupe, 
camere T.V., Iubitori e* spor
tului. amatori de autografe, 
oei mai solicitați fiind meda
liat» ultimelor ediții ale J.G. 
și C.M. „Flotila" noastră se 
află, ea de fiecare dată, in a- 
tentia specialiștilor, «cnipajele 
el — cu „vînt ajutător* 
nit de mari ambiții — 
hotărîte să obțină cit mal 
te medalii. Toată lumea 
ieaptă eu emoție primele 
tari!

la caiac-
Alcxandru

stlr- 
fiind 
mul*

M- 
star-

Vosîlo TOFAN

w
In cadrul 

si tragerea 
ropene la ___ _________
Cupa Campionilor Europeni slnt 
înscrise 18 echipe, cea mai lar
gă participare de pină acum. 
Campioana tării noastre Dina
mo București, face parte din 
grupa B. ale cărei jocuri se vor 
desfășura la Zagreb si In care 
vor mal concura Mladost (Iugo
slavia). Glyfada (Grecia) ți 
Sutton (Anglia).

competiției » avut loc 
la sorti in cucele eu- 
nolo (masculin). In

sar

>. meridiane
• fJ.FA. a saaevv.at ot cei 

care s-au făcut vinovat! la me
dul dintre reprezentativele Chile 
si Braziliei n—1) ta sr. a w 
eud-amerlcană. In acest 1oe e-au 
orodus unele incidente intr» ta
că tarii ambelor formații. După 
meci, unii spectatori au intrat 
in cabina arbitrului adudndti-i 
injurii. Torul fotbalistic a de
cis ea pe termen nelimitat re
prezentativa Chile «ă nu m»1

MONDIALE LA ATLETISM Șl ÎNOT
alergătorul mexican Arturo 
Barrios este un fondist oarecare, 
din moment ce la J.O. *88 a fost 
al cincilea la 10 000 m — 27:39,32, 
Iar la C.M. ’87 a fost al patru
lea — 27:59,66, totuși rezultatele 
sale cele mal bune (5 000 m — 
13:17,82 șl 10 000 m — 27:25.07) 
nu-1 recomandau ca pe un po
sibil recordman mondial. Dar 
Barrios a demonstrat contrariul 
șl, duminică, în Berlinul Ocd- 
dental, luînd startul la 10 000 m 
a acoperit distanța in 27:08,23. 
cu 5,53 s mal repede decit o fă- 

în 1984. la Stockholm, re- 
___  .2 portughezul 

Fernando Mamede. In acest fel, 
primul atlet 
mondial l

cuse, 
cordmanul lumii.
Barrios a devenit 
mexican recordman

Arturo Barrios s-a născut la
12 decembrie 1963. ia Ciudad de 

Are 174 cm șl 60 kg.Mexico. . _
Este inginer mecanic. Iată-i e- 
voluția în cursa de 10 000 m : 
1985 — 23:42,77 ; 1986 — 27:50,23 ! 
1987 — 27:56.1 ; 1938 — 27:25,07 • 
1989 — 27 :08,23.

Marocanul Said Aouita a rea
lizat cu 7:29,45 un nou record 
mondial pe 3 000 m. In acest fel, 
Aouita deține acum recordurile 
lumii la 1 500 m — 3:29,46 ’85.

2 000 m — 4:50,81 ’87 2 W0 m — 
7:29,45 ’89. 2 mile — 8:13.45 ’17. 
5 000 m — 13:58.32 ’ 27. Dintre 
cursele semifondulul. doar la o 
milă nu are încă recordul lu
mii 0:48.32 Steve Cram Marea 
Britanle ’85), el doar pe cel al 
Africii (3:46.70 ’27).

tn ceea ce-I privește pe Said 
Aouita, ne face plăcere să re
amintim că practic debutul lui 
tn lumea mare a atletismului 
s-a produs tn 1981. la Univer
siada de la București, clnd a 
cîștigat cursa de 1 300 m.

Intr-un concurs de înot la To
kio. campioana olimpică Janet 
Evans a oareurs 800 m liber in 
8:18.22 — record mondial, eu 50 
de sutimi mai repede decit la 
precedentul său record al lumii. 
Inotlnd 50 m liber 'n 22.12. a- 
merlcanui Tom Jaeer a tntrecut 
cu două sutimi recordul mon
dial a) lui Matt Biondi, tar ta 
200 m mixt Have Wahnon a 
realizat ți el un record eu 2-oo.ll.

Cu siguranță. tn*ă. că aseme
nea performante nu se vor oori 
aicta.

su£tizta v.eo oartidă acasă. în 
acest fel. meciul retur din
tre Chile 21 venezuela <Z7 august) »e va desfășura lntr-o 
țară neutră. Jucătorul chilian 
Râul Ormero, precum șl brazi
lienii - ‘ r*
Costa nu vor avea drept de joc 
cite o etapă. • In mod oficial. 
U.E.F.A. a anunțat c* tn ediții- 
de anul viitor (1990—91) numărul 
echipelor dintr-o tară care vor 
avea dreptul să joace In Cupa 
U.E.FA. este următorul s 4 e- 
chipe : Italia, R.F.G., Spania ț 
2 echipe : U.R.S.S., Belgia, Olan
da Portugalia ROMÂNIA : 2 e- 
ebipe : Scotia. Suedia, Franța.' 
Iugoslavia. Austria, R.D.G., 
Cehoslovacia, Ungaria, Grecia, 
Elveția. Danemarca, Fudanda 0 
Polonia. Restul Urilor vor avea 
cite o echipă.
• tN PRELIMINARIILE CJt 

«zona Americii de Sud). Ge. 1 
(La Paz) : Bolivia — Per» 2—1 
(1—1). Au marcat 1 Solar, Ra- 
mallo. respectiv Melgar (din 11 
mi : gr. 2 (Barranqullla) c C»* 
lumbla — Ecuador 2—2 (1—4). 
A înscris Iguaran (2) « gr. • 
(Sao Paulo) : Brazilia — Vene
zuela 0-4 (4—0). Au Înscrie 
Careca (4). Silas ți Acosta (auto
gol). Silas a ratat «I un pe
nalty pentru brazilieni 1 în cla
sament : Brazilia I p 0 fi — 
golaveraj 11—1, Chile 2 p <2 fi 
— golaveraj 4—2, Venezuela tu,
• miercuri va avea toc M 

Bruges un Important test pen
tru echipa condusa <4e Sepp 
Piontek. Reprezentativa Dane
marcei tși continuă pregătirile 
sustintnd un meci amical eu ea- 
Teflonata Belgie!.

Romario șl Carlos da

Sportul/Pag. •
Rom?o VILARA



„GIMNASTELE ROMÂNE 
ALCĂTUIESC 0 ECHIPĂ 

FORMIDABILĂ"
Am găsit cătatul de mai sus în 

revista engleză „International 
Gymnast", numai că el sună, în 
întregime, și mai elocvent: „Bene
ficiind de un cadru ideal de învă
țătură și sport, muncind cu dărui
re și perseverență, gimnastele ro
mâne alcătuiesc o echipă formida
bilă", Nu-i nici un compliment 
aici, ci doar o constatare firească, 
de vreme ce, campioane mondiale 
la Rotterdam în 1987, fetele noas
tre s-au numărat, recent, și prin
tre protagonistele „Europenelor" de 
la Bruxelles, unde au urcat — 
toate — pe podiumul de premiere, 
pînă și mai puțin cunoscuta Ga

briela Bontaș, dublă medaliată cu 
bronz (la sărituri și sol), reco- 
mandîndu-se ca „una dintre ma
rile campioane de mîine" C,Le Nou- 
velle Gazette"). In prim-plan s-a 
aflat, ca de obicei. Daniela Sili- 
vaș, despre al cărei exercițiu la 
so£ recompensat cu aurul celei de 
a 17-a ediții a CJE„ cronicarul zia
rului belgian „Le Soir* scria că 

încântat literalmente", opinie 
împărtășită, între alții, de John 
Taylor, comentatorul canalului bri
tanic de televiziune „Eurospart", 
și de corespondentul revistei por
tugheze „Record", Paolo Pacheco.

Dacă n-a existat, pe durata ren- 
dez-vous-ului continental din ca
pitala «Belgiei, ziar local care să nu 
evoce evoluțiile de vis ale gim
nastelor noastre („Solul Danielei 
— răsplată meritată de o ilustră 
campioană", puncta „La Libre Bel
gique"), aproape că nu există nu
măr al revistei „World Gymnas
tics", editată de A.I.PS. și F.I.G., 
în care să nu se relateze, la super
lativ, despre școala românească, 
ale cărei resurse sînt inepuizabile, 
ceea ce a permis și permite trans
miterea ștafetei victoriilor de la o 
promoție la alta. Bunăoară, nu
mărul 1/1989 al publicației o înfă
țișează pe Daniela chiar pe coper
tă, „cufundată" într-o execuție la 
bîrnă. pentru a dedica. în cuprinsul 

*-:zrr-« baschetbaliste — vicecampioans continentale

revistei, o pagină întreagă acestei 
„eroine a ultimei ediții a Jocuri
lor Olimpice". Una și aceeași spor
tivă cu cea care, ca să invocăm 
„l’Equipe", a „înflăcărat Parisul", 
cîștigînd într-o manieră inconfun- 
dabilă Campionatele Internaționale 
ale Franței. Adăugind că, alături 
de Daniela, „World Gymnastics" se 
ocupă cu lux de amănunte și de 
coechipierele ei, Gabriela Potorac 
fotografiată pe pagina 1, Aurelia 
Dobre pe pagina 4 etc., reiese lim
pede că gimnastica românească nu 
înseamnă un vîrf sau două, d in
finit mai mult: o școală robustă. 
De la care, apropiindu-se „Mon
dialele" de la Stuttgart, așteptăm 
alte succese, bazate — ca și pre
cedentele — pe muncă, pe har, pe 
perseverență.

UN RECORD CONSEMNAT 
PE COASTA DE AZUR
Deunăzi, a făcut să curgă multă 

cerneală atleta Paula Ivan, autoare 
a unui record mondial în proba de 
o milă, 4:15,61, care a conferit 
substanță și savoare concursului 
„Nikada", desfășurat la Nisa, pe 
Coasta de Azur, în cadrul „Mare
lui Premiu I.A.A.F. — Mobil". Is
prava ei a fost reflectată în ziarul 
„Nice Matin", care a subliniat — 
sub titlul „Paula Ivan bate Mila!" — 
excepționala performanță a alergă
toarei de la clubul Olimpia, care 
a îmbunătățit simțitor vechiul re

AMPLU ECOU WAJ10W 
I SIICIMII» SPORIM WJSIRU
Trăim azi, în toate domeniile vieții, răstimpul cel mai fertil șl mai 

înălțător dintr-o Istorie pe cît de veche, pe atit de mîndră, zămis
lită de un popor harnic și talentat, cu o dorință și o vocație, ne
dezmințite, pentru pace, pentru construcție. Intemeindu-și ascensiunea pe 

excelentele condiții puse la dispoziția sa de partid șl de stat în anii de 
după Eliberare, cu precădere în cei de nepieritoare glorie ai EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU, sportul românesc se prezintă, șl el, cu fruntea 
sus la acest ceas de sărbătoare și bilanț, raportând mari și prestigioase 
succese. EI n-a încetat să se afirme pe plan internațional, campionii lui 
înțelegînd — și reușind - să răsplătească printr-un fierbinte patriotism 
șl o ambiție exemplară, printr-o deplină angajare șl o dăruire fără 
seamăn, încrederea ce li s-a acordat, generoasa Investiție materială 
șl morală, treeîndu-și ia cont izbinzi mai multe și mai strălucitoare ca 
orieînd.

Un asemenea demers, emoționant șl 
nu putea trece neobservat, drept pentru 
nu numai) de pretutindeni i-a consacrat 
cială, spații largi, elogiind prestațiile performerilor noștri, rezervîrid spor
tului românesc, mereu fruntaș și adesea deschizător de drumuri, e 
prețuire dintre cele mai alese, subliniind anvergura și, totodată, pers
pectivele lui.

Este exact ceea ce ne propunem în această pagină : să vă oferim 
o Imagine - cît de sumară — a interesului șl stimei de care beneficiază 
sportivii tricolori in paginile presei mondiale. O întreprindere dificilă, 
vă asigurăm, din cauza abundenței materialului de triat, cu care am fi 
putut alcătui un._ ziar întreg I
' Pagină realizată de Ovidiu IOANIȚOAIA

cord al lumii (4:16,21, Mary Dec- 
ker-Slaney, 1983), dar chiar mai 
mult decât atît. Precizând că re
cordul Paulei e „cel dinții dobo- 
rît de o femeie pe Coasta de Azur", 
„Nice Matin" nu s-a sfiit să men
ționeze că toate celelalte vedete 
ale reuniunii de pe stadionul 
„Charles Ehrmann" au fost puse 
în umbră de campioana din Româ
nia, scânteietoare, inegalabilă, „sta

Finișul irezistibil al Paulei Ivan in cursa care i-a adus noul record mondial 
pe o milă (.Nice Matin“)

rul" competiției. Cu toate că, a- 
tenție, au luat startul acolo o su
medenie de nume ilustre ale atle
tismului actual, precum sovieticul 
Bubka și kenyanul Ondieki, jamai- 
cana Ottey și cubaneza Quirot etc.

Cîteva zile mal târziu, fetele 
noastre au obținut în Anglia, la

pilduitor prin toate datele lui, 
care presa de specialitate (și 
și îi consacră o atenție spe- 

Gateshead, 4 victorfl în cadrul 
„Cupei Europei — Bruno Zauli", 
pe lista învingătoarelor apărând, pe 
lingă Paula Ivan, și Doina Mediate 
(la 800 și 1500 m), și Alina Asta- 
fei da înălțime). Ziarele britanice 
— ca ?t din informațiile primite, 
„Eurosport" și canalul francez de 
televiziune „Antenne 2“ — au elo
giat comportarea atletelor româ
ne, aceste Izbînzi „în bloc" com- 
pletîndu-le pe cele realizate cu 
alte prilejuri, îngăduind să se dis
cute (și) despre semifondul nostru 
feminin ca despre o școală, în mă
sură să lanseze necontenit noi și 
noi talente de mărimea unor stele.

HANDBALUL FEMININ 
LA ORA TRIUMFULUI
Echipele românești de handbal 

feminin Știința Bacău și Chimis
tul Rîmnicu Vîlcea. au triumfat 
recent ta Europa, edjudecîndu-și 
„Cupa Cupelor" și, respectiv, „Cupa 
I.H.F." Numai și un singur suc
ces ar fi avut, nu-i așa ?. darul 
să stârnească numeroase comenta
rii. Dar o reușită pe două planuri, 
și tacă tatr-o disciplină tot mal 
practicată pe continent, îndreaptă 
vizorul asupra handbalului nostru 
feminin, instalat cu autoritate ta

fruntea ierarhiilor europene, asu
pra unei valori de ansamblu la 
care s-a ajuns — nu vom conteni 
să evidențiem — prin sudoare, 
prin ordine, prin • disciplină. Si
gur că, înaintea finalei retur cu 
Chimistul, programată pe teren 
propriu, antrenorul lui Egle Vil
nius, Antanas Taraskevicius, tră
gea nădejde ca „formația sa să răs
toarne rezultatul de la Rîmnicu 
Vîlcea și, implicit, să rămînă în 
posesia râvnitului trofeu. Nădejdi 
deșarte, căci Chimistul a avut și 
clasă, și echilibru, și stăpânire de 
sine pentru a nu ceda ! Resemnat, 
Taraskevicius a recunoscut însă, 
după med, că „echipa română nu 
putea fi întrecută, cel puțin in a- 
ceastă zi, de nici o altă echipă so
vietică, oricît de puternică î“. Cam 
la fel s-a exprimat și Sașa Tara- 
sikov, antrenorul lui Kuban Kras
nodar. învinsa din finala „Cupei 
I.H.F.": „Cind am adus trofeul la 
Bacău (na. el era deținut de Ku
ban), nutream speranțe că ne vom 
întoarce eu el acasă I Handba
listele de la Știința l-au dobândit 
însă pe deplin meritat".

Presați de spațiul tipografic, ne 
oprim aici cu „răsfoirea" presei 
străine, care nu încetează să elo
gieze, cum ziceam, participările șl 
victoriile sportului românesc. Am 
mai fi avut multe de spus. Des
pre medaliile de argint ale codate
lor noastre la C.E. de baschet, per
formanță fără precedent. Despre 
frumoasele comportări ale haltero
fililor. Despre impresia lăsată, 
deunăzi, de echipa de fotbal 
Steaua, deținătoare a C.C.E. 1986.

„La Republicai» Lorrain". ziar din 
Luxemburg: .Românca Georgeta

Cojocaru se impune la cadets'

ta Turneul „Teresa Herrera" de la 
la Coruna, unde Jiabia mostrado 
ante el Real Madrid excelentes S 
man eras". Despre, fără a epuiza I 
lista, succesele școlii românești de g 
tenia de masă, cu Georgeta Cojo
caru și Laura Nicolae printre lau
reatele CJî. de junioare din Lu
xemburg. cea dintîl, câștigătoare în 
proba de simplu individual, la ea- 
dete, anunțîndu-se drept „urma
șa" Otiliei Bădescu. Ne oprim însă 
aid, convinși că, deși succintă, a- 
ceastă trecere ta revistă ilustrează 
atenția, mal mare ca aricind, de 
care se bucură sportul românesc 
ta lume. Ca un candidat capabil 
de izbînzi răsunătoare și recorduri 
fără egal, ca demn mesager al unui 
popor liber și independent stănta 
pe destinele aste.
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